Course:

Power of Influencing and Motivating Others
อยากให้นายรัก ลูกน้องนับถือ รู้จกั จูงใจคน นาทีมสู่ขีดสูงสุด
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
โดยปกติมนุษย์เรานันไม่
้ สามารถทางานทุกอย่างให้ สาเร็ จได้ ด้วยตัวคนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทางานอยูใ่ นองค์กรขนาดใหญ่
ที่จะต้ องประสานงานกับผู้คนจานวนมาก เมื่อพิจารณาในแง่หนึ่งบุคคลที่ทางานอยู่รอบข้ างเรานัน้ ก็ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เรา
ประสบความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวก็ ได้ ดังนัน้ การปฏิสมั พันธ์ กับคนอย่างถูกวิธีจึงกลายเป็ นตัวแปรสาคัญ ที่ทาให้ คนบรรลุถึง
จุดสูงสุดในหน้ าที่การงาน หลักสูตร Power of Influencing and Motivation Others เป็ นหลักสูตรที่ได้ รับการออกแบบมาเพื่อเสริ ม
ทักษะด้ านจิตวิทยาในการบริ หารและมีอิทธิพลเหนือคนรอบข้ าง โดยใช้ เครื่ องมือทางจิตวิทยาต่างๆ เพื่อให้ คนเหล่านันร่
้ วมมือทางาน
กับเราตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายเอาไว้
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ:
 มีแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม
 เรี ยนรู้ถึงเทคนิค และวิธีการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
 เรี ยนรู้หลักการ และเทคนิคการสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ตนเองและผู้อนื่
 สามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการทางานให้ ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมาย
หัวข้ อการบรรยาย:
 การวิเคราะห์บคุ ลิกภาพตนเอง
 การบริ หารอารมณ์ และสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ตนเอง
 ธรรมชาติความแตกต่าง และความต้ องการของมนุษย์
 หลักการสือ่ สารเพื่อการจูงใจ
- องค์ประกอบของการสือ่ สาร
- ประเภทของการสือ่ สาร
- การเลือกใช้ สอื่ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
- เทคนิค ABCDEF เพื่อการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ
- อิทธิพลของคาพูด น ้าเสียง และภาษาท่าทาง
 ความแตกต่างระหว่าง หัวหน้ า และผู้นากับอิทธิพลในการจูงใจผู้อนื่ ให้ ทางานบรรลุเป้าหมาย
 การสร้ างความไว้ วางใจ และการยอมรับจากผู้อื่น (Building Trust)
 บทบาทของสมาชิกทีมในการสร้ างทีมงาน
 การพัฒนาบุคลิกภาพ และสร้ างพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม (แบบทดสอบรายบุคคล)
(Personality Development and Assertive Behaviors)
 ทักษะการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills)
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- หลัก 7 ประการในการเข้ าใจผู้อื่น
- Active Listening
- Asking the right questions
4 ขันตอน
้
ในการรับมือกับข้ อโต้ แย้ งของลูกค้ าและเพื่อนร่วมงาน
เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ ง
สูตรสาเร็ จ AM Model สาหรับการวิเคราะห์และวิธีจงู ใจผู้อื่นทางานให้ อย่างเต็มใจ
บัญญัติ 10 ประการ ในการสร้ างแรงจูงใจเชิงรุ กของผู้ที่ประสบความสาเร็ จอย่างสูง (Proactive Motivation of Highly Success
Persons)
เทคนิคการสร้ างขวัญ กาลังใจ ให้ กบั ทีมงาน แบบ Day to Day Management

เหมาะสาหรับ:
 หัวหน้ างาน ผู้บริ หารทุกระดับ เจ้ าของกิจการ และบุคคลทัว่ ไปผู้ที่สนใจการพัฒนาตนเองด้ านจิตวิทยาการทางานและการบริ หาร
เพื่อนร่วมงาน
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา
วันที่ 24 พฤษภาคม 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)

Registration Form
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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)
ชื่อทีใ่ ห้ 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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