Course:

How to Work with Different Generations
เทคนิคการทางานกับคนต่าง Generations
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ในการทางานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในตาแหน่งใดๆ ก็ตาม จะต้องมีการทางานที่เกี่ยวข้องกันและมีการ
ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ต่อกันอยู่เสมอ ซึ่งถ้าบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อกันไปในทางที่ดี ก็จะเสริมสร้างบรรยากาศของการทางานที่ดี
ส่งผลให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทางานร่วมกัน แต่ในทางกลับกันถ้าบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีตอ่
กัน ซึง่ อาจจะเนื่องมาจากมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็ นเรือ่ งของ เพศ วัย การศึกษา ฯลฯ ก็จะทางานร่วมกันอย่างปราศจากความสุข
และจะส่งผลเสียต่อการทางานอย่างต่อเนื่องไม่สนิ ้ สุด
ปั ญหาที่น่ากลัวมากสาหรับความแตกต่างที่ส่งผลกระทบต่อการทางานและสังคมก็คือ การที่คนต่าง Generations ต้องมาอยู่
ร่วมกันและทางานร่วมกัน ในอดีตที่ผ่านมา ภาพปั ญหาของคนต่าง Gen อาจจะไม่ส่อเค้าปั ญหาชัดเจนและก่อตัวมากขึน้ เหมือนใน
สมัยนี ้ ซึ่งปั ญหาที่เกิดขึน้ เกิดจากความแตกต่าง ไม่ใช่เกิดจากว่าใครเป็ นผูท้ าให้เกิดปั ญหา และความแตกต่างนี ้ แม้จะดูน่ากังวลและ
ส่งผลกระทบมาก แต่ก็ไม่ยากเกินแก้ไขได้
บุคลากรทุกคนในองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นคน Gen ใดก็ตาม ต่างก็ปรารถนาการทางานอย่างสบายและมีความสุข ในขณะที่องค์กรก็
ต้องการให้บคุ ลากรทุกคนทางานให้กบั องค์กรอย่างเต็มความสามารถและเต็มประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรต่าง Gen ทุกระดับในองค์กร นับว่ามีความสาคัญยิ่งต่อการทางานร่วมกันของ
บุคลากรในองค์กรและจะทาให้ความต้องการของทุกส่วน ก้าวเดินร่วมกันได้เพราะเป็ นที่ยอมรับกันว่า มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม มีการอยู่
ร่วมกัน ความสุขส่วนใหญ่ ของชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของการดารงชีวิตอยู่รว่ มกันหรือการทางานร่วมกัน จึง มักขึน้ อยู่กับการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้ เกิดความเข้าใจในทางจิตวิทยา เพื่อความเข้าใจในกันและกัน
ของคนต่าง Gen รวมทัง้ การปรับปรุ งและพัฒนาตนเองในเรื่องจิ ตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและเพื่อนร่วมงานต่าง Gen
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ ความสุขและประสิทธิภาพในการทางานเป็ นหนึง่ เดียวในองค์กร
วัตถุประสงค์การอบรม:
 เพื่อเสริมสร้างมิตใิ หม่ ในการทางานร่วมกันของบุคลากรต่าง Gen ในทุกระดับขององค์กร
 เพื่อให้เห็นความสาคัญของการมีจิตวิทยาและการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ
 เพื่อเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ถกู ต้องของคนแต่ละ Gen สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพทีด่ ีใน
การทางานร่วมกัน ทัง้ ระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองค์กร
 เพื่อลดความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายในการทางาน หรือการทาลายสัมพันธภาพอันดีที่สง่ ผลกระทบต่อการทางาน
ร่วมกัน
 เพื่อให้สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนต่าง Gen ให้สามารถร่วมมือกันทางานที่ได้รบั มอบหมายให้
บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อสร้างความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมการอบรม สัมมนา และนาสาระความรู ้ ที่ได้รบั ไปใช้ในการสร้างความประทับใจต่อ
กัน และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดใี นการทางานร่วมกันของคนต่าง Gen ทัง้ ในทีมงานและองค์กรให้มีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน
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หัวข้อการอบรม:
 กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทางานร่วมกัน
 ปั ญหายิ่งใหญ่ของคนต่าง Generation ในองค์กร
 ทัศนคติและพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen
 ความน่าสนใจของคนต่าง Gen ที่สง่ ผลอย่างมหาศาลต่อการทางานร่วมกันและความสุขของชีวิต
 ผลด้านบวกที่ยงิ่ ใหญ่
 ผลด้านลบที่นา่ เป็ นห่วง
 ปั ญหายิ่งใหญ่ แต่แก้ไม่ยาก แม้ตา่ ง Gen/ “ ต่าง Gen แต่ไม่ตา่ งใจ ”
 3 Gen ที่ตอ้ งเน้น และ พนักงาน Gen Y ที่มาแรงสุด ๆ
 หลักการเบือ้ งต้นของจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพระหว่างเพือ่ นร่วมงานต่าง Gen
 ลักษณะสาคัญ 7 ประการ เพื่อสัมพันธภาพที่ดีของคนต่าง Gen ในการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
 แนวทางง่าย ๆ ในการพัฒนาสูค่ วามสาเร็จ
 ปรับความคิด ความสุข ในการมองตนเอง และเพื่อนต่าง Gen ในทางที่ดี
 Positive Thinking คิดบวกเพื่อเรือ่ งบวก ๆ ของชีวิตและการทางาน
 Inspiration แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจให้บนั ดาลชีวิต กับตนเองและเพื่อนร่วมงานต่าง Gen
 Motivation เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้กบั ตนเองและเพื่อนร่วมงานต่าง Gen
 จิตวิทยาสมัยใหม่เพื่อพัฒนาการสือ่ สารสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานต่าง Gen
 หลักปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนร่วมงานต่าง Gen 10 ประการ
 เทคนิคการการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนมนต์เสน่หเ์ ฉพาะตัว เพือ่ ความประทับใจให้กบั เพื่อน
ร่วมงานต่าง Gen
 เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่ดเี พื่อการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
 EQ & CQ เพื่อการทางานร่วมกันของคนต่าง Gen อย่างมีประสิทธิภาพ
 Do & Don’t กฎ กติกา มารยาท ที่พึงกระทา และ พึงระมัดระวังสาหรับจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพ
 กิจกรรม “Gen เก่าทรงคุณค่า Gen ใหม่มาทรงคุณประโยชน์”
“หลาย Gen แต่ไม่หลายใจ แม้ต่าง Gen แต่รวมใจเป็ นหนึ่งเดียว”
 บทสรุปของการเสริมสร้างจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์เพื่อการประยุกต์สกู่ ารทางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานต่าง Gen ให้สามารถ
พัฒนาความสัมพันธ์เพื่อการทางานที่ได้รบั มอบหมายบรรลุผล อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน
รูปแบบการอบรม:
 กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ ที่แปลกใหม่ สนุกสนาน และเป็ นกันเอง
 การบรรยายสลับกิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ที่ได้ทงั้ เนือ้ หาสาระ และบรรยากาศ ที่เพลิดเพลิน ตลอดการอบรม โดยมุง่ เน้นที่
สามารถนาสาระ ความรู ้ ด้านจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันของคนต่าง Gen เพื่อนาไปใช้ในการทางานและการ
ดารงชีวติ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขอย่างแท้จริง
 กิจกรรมประกอบการบรรยายแบบสนุกสนานประสานสาระ CLIP VDO. / WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAY
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 ร่วมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสูก่ ารทางานร่วมกันในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
เหมาะสาหรับ:
 บุคลากรทุกระดับขององค์กร
หมายเหตุ:
 เนือ้ หาการบรรยายและกิจกรรมต่าง ๆ อาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสมของเวลาและกลุม่ ผูเ้ ข้ารับการอบรม
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
การศึกษา
 ระดับปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES
และ O.D. INSTITUE OHIO, USA
ประสบการณ์การทางาน
 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่ เป็ นทัง้ นักคิด นักวิชาการ นักปฏิบตั ิ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด นักสื่อสารมวลชน ในคน
เดียวกัน มีประสบการณ์ทางานโดยตรงทัง้ ภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่
 เป็ นผูช้ านาญการในการฝึ กอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้านต่างๆ เช่น ภาวะผูน้ า การบริหาร วัฒนธรรม
องค์กร การจัดการ การขาย การบริการ การตลาด การสื่อ สาร การปรับ ทัศนคติ และแนวคิ ด การปลุกพลังและการสร้างแรง
บันดาลใจ การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด Team Building กิจกรรม Walk Rally สมัยใหม่ ฯลฯ
 เป็ นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้กบั หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนมากว่า 25 ปี
 เป็ นที่ปรึกษาและวางแผนในการพัฒนาและการปฏิรูปองค์กร
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 16 กรกฎาคม 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 โรงแรม จัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
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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
Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com

