Course:

Communication & Coordination for Successful Work
การสือ่ สารและการประสานงานในการทางานเพือ่ ความสาเร็ จขององค์กร
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ในองค์กรสมัยใหม่ ความสาคัญของการติดต่อสื่อสารไม่ใช่เพียงเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีเท่านั น้ แต่การสื่อสารที่ดีภายใน
องค์กรย่อมทาให้ การทางานมีความลื่นไหลและสอดประสานเป็ นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งการทางานที่สอดรับกันเป็ นอย่างดีถือเป็ นหลักการ
ทางานเป็ นทีมที่สาคัญและเป็ นหัวใจในการดาเนินธุรกิจให้ ประสบผลสาเร็ จ หลักสูตรนี ้ได้ รับการออกแบบมาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ ก อบรมได้
เรี ยนรู้ วิธีการสร้ างความสัมพันธ์ ในแผนกเดียวกันและการสร้ างสัมพันธ์ ระหว่างแผนก โดยใช้ เทคนิคแบบ Win-Win Communication
ด้ ว ยการเน้ น ทักษะการร่ วมงานและการสื่อสารกัน อย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ รวมถึ งการส่งเสริ ม ความร่ วมมื อ กัน ภายในองค์ ก ร เพื่ อ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานในองค์กรของท่านให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ:
 ทักษะการสือ่ สารภายในองค์กร (การสือ่ สารในแผนกเดียวกัน/การสือ่ สารข้ ามแผนก)
 แนวคิดการร่วมกันสร้ างเป้าหมายเดียวกันสาหรับทุกแผนกและหน่วยงานภายในองค์กร
 การระบุสาเหตุของความขัดแย้ งและเรี ยนรู้วิธีการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งภายในองค์กร
 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการสือ่ สารเพื่อส่งเสริ มความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน
 ลักษณะการทางานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเรี ยนรู้วิธีการหาความสอดคล้ องและลดข้ อขัดแย้ งภายในองค์กร
 รักษาคุณภาพในการประสานงานภายในองค์กรด้ วยการเน้ นการสร้ างเครื อข่ายการประสานงานข้ ามแผนกและหน่วยงาน
หัวข้ อการบรรยาย:
 การสร้ างทัศนคติความคิดเชิงบวก ต่อตนเอง องค์กร ผู้อื่น และต่องานที่ทา
 ความฉลาดทางอารมณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 กระบวนการทางาน เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าภายในและลูกค้ าภายนอก
 สิง่ ทีล่ กู ค้ าภายใน และ ลูกค้ าภายนอก พึงพอใจและประทับใจ
 กระบวนการประสานความร่วมมือในการทางาน
 การสือ่ สารที่ดี มีประสิทธิภาพ
 การสร้ างมนุษย์สมั พันธ์ และสัมพันธภาพที่ดีในการทางาน
 ความขัดแย้ งและแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
เหมาะสาหรับ:
 พนักงานทุกระดับในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสือ่ สารและประสานงานกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อการทางานที่มี
ประสิทธิผลสูงสุด
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วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ ากบริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
 ผู้ดาเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 อาจารย์สอนเสริ มของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ครูสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริ กา
 วิทยากรที่ปรึกษาการจัดทามาตรฐานคุณภาพงานบริ การ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
 วิทยากรบรรยายทังหน่
้ วยงานภาครัฐบาลและบริ ษัทเอกชนชันน
้ าของประเทศไทย
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา
วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) หรื อโรงแรมที่เทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
ราคา 5,900 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
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 จากัด(สานักงานใหญ่) 573/140 ซอยรามคาแหง 39 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภาษาไทย)_________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________________

ตาแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่ าย: _____________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทางาน: ___________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:__________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์ โทรศัพท์_____________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบความชัดเจนครบถ้ วน เพื่อความถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกากับภาษีที่ท่านจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกากับภาษี : ______________________________________________ ตามชื่อบริ ษัทด้ านบน
ที่อยูท่ ี่ให้ ระบุในใบกากับภาษี : _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอียดและสารองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน

โอนเงินเข้ าบัญชี บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนาคารธนชาต สาขาเอสพละนาด รัชดา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ _________________
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีแ่ ยกศรี วรา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ _________________

ถือเช็คจ่ายหน้ างานในนาม บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด

จ่ายเงินสดหน้ างาน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax มาพร้ อมกับ
สาเนาการโอนเงินที่ 0-2949-0991 *
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสารองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสารลงทะเบียนครบถ้ วนและชาระเงินแล้ วเท่านัน้
 เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งยืนยันการลงทะเบียนของท่านอีกครัง้ หลังจากได้ รับเอกสาร
 ในกรณีที่ทา่ นสารองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สามารถเข้ าร่วมการสัมมนาได้ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าก่อนวันงานอย่างน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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