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Course: 

Communication & Coordination for Successful Work 
การสือ่สารและการประสานงานในการท างานเพือ่ความส าเรจ็ขององคก์ร 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 
หลักการและเหตุผล: 

ในองคก์รสมยัใหม่ ความส าคญัของการติดต่อสื่อสารไม่ใช่เพียงเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีเท่านั้น  แต่การสื่อสารท่ีดีภายใน
องคก์รย่อมท าใหก้ารท างานมีความลื่นไหลและสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกนั ซึ่งการท างานที่สอดรบักนัเป็นอย่างดีถือเป็นหลกัการ
ท างานเป็นทีมที่ส  าคญัและเป็นหวัใจในการด าเนินธุรกิจใหป้ระสบผลส าเรจ็ หลกัสตูรนีไ้ดร้บัการออกแบบมาใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้
เรียนรูว้ิธีการสรา้งความสมัพนัธใ์นแผนกเดียวกนัและการสรา้งสมัพนัธร์ะหว่างแผนก โดยใชเ้ทคนิคแบบ Win-Win Communication 
ดว้ยการเน้นทักษะการร่วมงานและการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกันภายในองค์กร เพื่อ
พฒันาการปฏิบตัิงานในองคก์รของทา่นใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
 
ประโยชนท์ี่จะได้รับ: 

 ทกัษะการสือ่สารภายในองคก์ร (การสือ่สารในแผนกเดียวกนั/การสือ่สารขา้มแผนก) 

 แนวคิดการรว่มกนัสรา้งเปา้หมายเดียวกนัส าหรบัทกุแผนกและหนว่ยงานภายในองคก์ร 

 การระบสุาเหตขุองความขดัแยง้และเรยีนรูว้ิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในองคก์ร 

 กลยทุธก์ารพฒันาทกัษะการสือ่สารเพื่อสง่เสรมิความสมัพนัธใ์นการท างานรว่มกนั 

 ลกัษณะการท างานท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะบคุคล และเรยีนรูว้ิธีการหาความสอดคลอ้งและลดขอ้ขดัแยง้ภายในองคก์ร 

 รกัษาคณุภาพในการประสานงานภายในองคก์รดว้ยการเนน้การสรา้งเครอืข่ายการประสานงานขา้มแผนกและหนว่ยงาน 
 
หัวข้อการบรรยาย: 

 การสรา้งทศันคตคิวามคดิเชิงบวก ตอ่ตนเอง องคก์ร ผูอ้ื่น และตอ่งานท่ีท า 

 ความฉลาดทางอารมณใ์นการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสขุ 

 กระบวนการท างาน เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ภายในและลกูคา้ภายนอก   

 สิง่ทีล่กูคา้ภายใน และ ลกูคา้ภายนอก พงึพอใจและประทบัใจ  

 กระบวนการประสานความรว่มมอืในการท างาน 

 การสือ่สารท่ีดี มีประสทิธิภาพ 

 การสรา้งมนษุยส์มัพนัธ ์และสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างาน 

 ความขดัแยง้และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 
เหมาะส าหรับ: 

 พนกังานทกุระดบัในองคก์รที่ตอ้งการพฒันาทกัษะในการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ื่นในองคก์ร เพื่อการท างานท่ีมี
ประสทิธิผลสงูสดุ  
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิากบริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จ ากดั  

 ผูด้  าเนินรายการวิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทศันข์องมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 อาจารยส์อนเสรมิของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ครูสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย ณ นครชิคาโก สหรฐัอเมรกิา 

 วิทยากรที่ปรกึษาการจดัท ามาตรฐานคณุภาพงานบรกิาร การไฟฟา้ฝ่ายผลติ 

 วิทยากรบรรยายทัง้หนว่ยงานภาครฐับาลและบรษัิทเอกชนชัน้น าของประเทศไทย 
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 เวลา   09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรอืโรงแรมที่เทียบเทา่ 
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  
ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได ้200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 
สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 

mailto:seminar@bostonnetwork.com

	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	Fax: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	Text1: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off


