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Course: 

How to Deal with the Difficult People  
ทําอย่างไรกบัการจดัการกบัมนษุย์เจ้าปัญหา 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 

องค์กรทัง้หลายต้องการผลงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด แต่การทํางานและการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ย่อมมีบุคคล
หลากหลายพฤติกรรมและอปุนิสยั โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจท่ีรัดตวั และธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงูในปัจจบุนั ดงันัน้การหลีกเลี่ยง
โดยการแก้ไขและรับมือกบัมนษุย์เจ้าปัญหา ทําให้ทกุคนมีความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน จะทําให้สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมใน
องค์กรและในชีวิตสามารถบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์: 

 เพ่ือให้มีการทํางานในองค์กรอย่างราบร่ืน สามารถปรับปรุงผลงานหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมงาน วิธีแก้ไขสถานการณ์
หรือคนท่ีกําลงัมีปัญหา เรียนรู้วิธีติดตอ่สมัพนัธ์ มองปัญหาและจดัการแก้ไข 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 เพ่ือยกระดบัความน่าเช่ือถือและเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงาน 

 สามารถบริหารและลดความขดัแย้งในองค์กร 

 เข้าใจบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

 ปรับปรุงผลงานของตนเองและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมงาน 

 ผู้ เข้าอบรมสามารถประยกุต์ความรู้ท่ีได้ศกึษาในหลกัสตูรนี ้ในขณะปฏิบติังานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
หวัข้อบรรยาย: 

 ประเภทของมนษุย์เจ้าปัญหา 

 การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ 

 วิธีการจดัการกบัความขดัแย้ง 

 การบริหารหวัหน้าและพนกังานท่ีมีปัญหา 

 การจดัการกบัเพ่ือนร่วมงานท่ีมีปัญหา 

 การจดัการกบัคนก้าวร้าว 

 ลกูค้าถกูเสมอจริงหรือ 

 บนัไดสูค่วามสําเร็จ 

 ผลลพัธ์จากความเปลี่ยนแปลง 

 ปัญหาและพฤติกรรมเกิดจากขวญัและกําลงัใจจริงหรือ 

 จดัการพวกจอมบงการ 
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เหมาะสาํหรับ: 
เจ้าของกิจการ, หวัหน้างาน, ผู้จดัการ, ผู้บริหาร และพนกังาน และผู้สนใจทัว่ไป 
 
วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวร์ิค จาํกัด  

 ผู้ ดําเนินรายการวิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 อาจารย์สอนเสริมของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ครูสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย   ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 

 วิทยากรท่ีปรึกษาการจดัทํามาตรฐานคณุภาพงานบริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 วิทยากรบรรยายทัง้หน่วยงานภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนชัน้นําของประเทศไทย 
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 เวลา   09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้  (ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเท่า 
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%) 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนท่ี   โรงแรม จสัมิน ซตีิ ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 

 

Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สํานกังานใหญ่)  573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 
*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตวับรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตวัพมิพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบกาํกบัภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีที่ทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยู่ท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วธีิการชาํระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสี่แยกศรีวรา     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9 โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 
หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 
สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            
 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้ส่งเอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเท่านัน้ 

 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบยีนของท่านอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

 ในกรณีท่ีท่านสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอย่างน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


