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Course:

Dealing The Difference: Managing People
เทคนิ คการบริ หารคนและการทางานกับคนทีแ่ ตกต่าง
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
สุดยอดหลักสูตร และเทคนิคการ “บริ หารคน” ให้ ได้ งาน หลักสูตรที่คุณจะได้ เรี ยนรู้ คณ
ุ ลักษณะของผู้นา ความสามารถในด้ าน
ต่างๆ ของการเป็ นผู้นาที่ประสบความสาเร็ จ การสร้ างแรงจูงใจและพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา การพัฒนาบุคลิกภาพสูก่ ารเป็ นผู้นา การ
จัดการความคิด (Powerful Thinking, Positive Thinking, Effective Thinking) การจัดการอารมณ์ ความรู้ สึก (Emotional Quotient
หรื อ EQ) เพื่อการพัฒนาทักษะการบริ หารคนให้ บรรลุเป้าหมายการทางานสูผ่ ลสาเร็ จ
วัตถุประสงค์ :
 เพื่อให้ ตระหนักถึงความสาคัญของการสือ่ สารที่มีผลต่อความสาเร็ จของงาน
 เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการสือ่ สารเพื่อสร้ างมนุษย์สมั พันธ์ การประสานงาน
 เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมอารมณ์ ในระหว่างการสือ่ สาร
 เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเจรจาต่อรอง และการบริ หารความขัดแย้ งอย่างสร้ างสรรค์
 เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสือ่ สารเพื่อสร้ างแรงจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา
หัวข้ อสัมมนา:
 ความเข้ าใจเกี่ยวกับคนต่างวัย (Gen-B - Gen-X - Gen-Y)
 การสือ่ สารเพื่อให้ เกิดความร่วมมือและสร้ างความประทับใจ
 ประเมินปฏิสมั พันธ์การสือ่ สารในตนเอง (Self Test)
 การสือ่ สารกับคนต่างวัย : สนทนาอย่างไรไม่ให้ พงั
 SOP : Smile - Open mind - Positive thinking
 เทคนิคการตอบ “ไม่” ด้ วยคาว่า “ได้ ”
 ควร / ไม่ควร พิจารณา อย่างไร
 สร้ างเสน่ห์ในการทางาน ด้ วยการ กล่าวขอบคุณ..
 BEST Model : การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้ างกลยุทธ์ในการสือ่ สาร
 การบริ หารความขัดแย้ งและการสือ่ สารอย่างสร้ างสรรค์
 กลยุทธ์การสือ่ สารเพื่อให้ คาปรึกษาและจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา
 การสือ่ สารเพื่อรับมือขจัดข้ อโต้ แย้ งและคาร้ องเรี ยนของลูกค้ า
 Workshop/ Case Study
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วิธีการอบรม:
 การบรรยาย การอภิปราย แบบทดสอบเพื่อประเมินตนเอง Self Test การฝึ กปฏิบตั ิ
เหมาะสาหรับ:
 ผู้จดั การ และหัวหน้ างานทุกระดับในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้ างาน เพื่อการทางานที่มีประสิทธิผลสูงสุด
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้ าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรื อโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face Application
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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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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