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Course: 

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

 
หลักการและเหตุผล: 

ในองค์กรสมยัใหม่ ความส าคญัของการติดต่อสื่อสารไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีเท่านัน้  แต่การสื่อสารท่ีดีภายใน
องค์กรย่อมท าให้การท างานมีความลื่นไหลและสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกนั ซึ่งการท างานที่สอดรับกนัเป็นอย่างดีถือเป็นหลกัการ
ท างานเป็นทีมที่ส าคญัและเป็นหวัใจในการด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ หลกัสตูรนีไ้ด้รับการออกแบบมาให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้
เรียนรู้วิธีการสร้างความสมัพนัธ์ในแผนกเดียวกนัและการสร้างสมัพนัธ์ระหว่างแผนก โดยใช้เทคนิคแบบ Win-Win Communication 
ด้วยการเน้นทักษะการร่วมงานและการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกันภายในองค์กร เพื่อ
พฒันาการปฏิบตัิงานในองค์กรของทา่นให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 ทกัษะการสือ่สารภายในองค์กร (การสือ่สารในแผนกเดียวกนั/การสือ่สารข้ามแผนก) 

 แนวคิดการร่วมกนัสร้างเปา้หมายเดียวกนัส าหรับทกุแผนกและหนว่ยงานภายในองค์กร 

 การระบสุาเหตขุองความขดัแย้งและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาความขดัแย้งภายในองค์กร 

 กลยทุธ์การพฒันาทกัษะการสือ่สารเพื่อสง่เสริมความสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนั 

 ลกัษณะการท างานท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะบคุคล และเรียนรู้วิธีการหาความสอดคล้องและลดข้อขดัแย้งภายในองค์กร 

 รักษาคณุภาพในการประสานงานภายในองค์กรด้วยการเน้นการสร้างเครือข่ายการประสานงานข้ามแผนกและหนว่ยงาน 
 
หัวข้อการบรรยาย: 

 การสร้างทศันคตคิวามคดิเชิงบวก ตอ่ตนเอง องค์กร ผู้อื่น และตอ่งานท่ีท า 

 ความฉลาดทางอารมณ์ในการท างานร่วมกบัผู้อื่นอยา่งมีความสขุ 

 กระบวนการท างาน เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าภายในและลกูค้าภายนอก   

 สิง่ทีล่กูค้าภายใน และ ลกูค้าภายนอก พงึพอใจและประทบัใจ  

 กระบวนการประสานความร่วมมอืในการท างาน 

 การสือ่สารท่ีดี มีประสทิธิภาพ 

 การสร้างมนษุย์สมัพนัธ์ และสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างาน 

 ความขดัแย้งและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
เหมาะส าหรับ: 

 พนกังานทกุระดบัในองค์กรที่ต้องการพฒันาทกัษะในการสือ่สารและประสานงานกบัผู้อื่นในองค์กร เพื่อการท างานท่ีมี
ประสทิธิผลสงูสดุ  
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิากบริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จ ากดั  

 ผู้ด าเนินรายการวิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 อาจารย์สอนเสริมของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ครูสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 

 วิทยากรที่ปรึกษาการจดัท ามาตรฐานคณุภาพงานบริการ การไฟฟา้ฝ่ายผลติ 

 วิทยากรบรรยายทัง้หนว่ยงานภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนชัน้น าของประเทศไทย 
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2562 เวลา   09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่ 
(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  
ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

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

 
สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั(ส านกังานใหญ่)  573/140 ซอยรามค าแหง 39 แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 0105548037730 
*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพื่อความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษีท่ีท่านจะได้รับ) 

ช่ือที่ให้ระบใุนใบก ากบัภาษี: ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ที่อยูท่ี่ให้ระบใุนใบก ากบัภาษี:  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอยีดและส ารองที่นัง่ได้ที ่0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วิธีการช าระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  

ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา     บญัชีออมทรัพย์เลขที ่140-2-63049-9 โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจา่ยหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 
หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 
ส าเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            
 *โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการส ารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและช าระเงินแล้วเทา่นัน้ 

 เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

 ในกรณีที่ทา่นส ารองที่นัง่ไว้แล้วแต่ไมส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้ กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ต าแหนง่งาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 
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