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  Course: 
 Dealing the Difference: Managing People 
เทคนคิการบริหารคนและการทาํงานกบัคนทีแ่ตกต่าง 

 

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

สดุยอดหลักสตูร และเทคนิคการ “บริหารคน” ใหไ้ดง้าน หลกัสตูรท่ีคุณจะไดเ้รียนรูคุ้ณลักษณะของผูน้าํ ความสามารถในดา้นต่างๆ 

ของการเป็นผูน้าํท่ีประสบความสาํเรจ็ การสรา้งแรงจงูใจและพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การพฒันาบุคลิกภาพสู่การเป็นผูน้าํ การจดัการ

ความคิด (Powerful Thinking, Positive Thinking, Effective Thinking) การจดัการอารมณ ์ความรูส้กึ (Emotional Quotient หรือ EQ) 

เพ่ือการพฒันาทกัษะการบรหิารคนใหบ้รรลเุป้าหมายการทาํงานสู่ผลสาํเรจ็  

 

วัตถุประสงค:์ 

• เพ่ือใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการส่ือสารท่ีมีผลต่อความสาํเรจ็ของงาน 

• เพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือสรา้งมนษุยส์มัพนัธ ์การประสานงาน 

• เพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเทคนิคการควบคมุอารมณ ์ในระหวา่งการส่ือสาร  

• เพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเทคนิคการเจรจาต่อรอง และการบรหิารความขดัแยง้อยา่งสรา้งสรรค ์

• เพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเทคนิคการส่ือสารเพ่ือสรา้งแรงจงูใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

หัวข้อสัมมนา: 

• ความเขา้ใจเก่ียวกบัคนตา่งวยั (Gen-B - Gen-X - Gen-Y) 

• การส่ือสารเพ่ือใหเ้กดิความรว่มมอืและสรา้งความประทบัใจ 

 ประเมินปฏิสมัพนัธก์ารส่ือสารในตนเอง (Self Test) 

 การส่ือสารกบัคนต่างวยั : สนทนาอย่างไรไม่ใหพ้งั   

 SOP : Smile - Open Mind - Positive Thinking 

 เทคนิคการตอบ “ไม่” ดว้ยคาํว่า “ได”้ 

 ควร / ไม่ควร พิจารณา อยา่งไร 

 สรา้งเสน่หใ์นการทาํงาน ดว้ยการ กล่าวขอบคณุ..  

• BEST Model : การวิเคราะหต์นเองและผูอ่ื้นเพ่ือสรา้งกลยทุธใ์นการส่ือสาร  

• การบรหิารความขดัแยง้และการส่ือสารอย่างสรา้งสรรค ์

• กลยทุธก์ารส่ือสารเพ่ือใหค้าํปรกึษาและจงูใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

• การส่ือสารเพ่ือรบัมือขจดัขอ้โตแ้ยง้และคาํรอ้งเรียนของลกูคา้ 

• Workshop/ Case Study 

 

วิธีการอบรม:    

• การบรรยาย การอภิปราย แบบทดสอบเพ่ือประเมินตนเอง Self Test การฝึกปฏิบตั ิ

 

เหมาะสาํหรับ: 

• ผูจ้ดัการ และหวัหนา้งานทกุระดบัในองคก์รท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะการเป็นหวัหนา้งาน เพ่ือการทาํงานท่ีมีประสิทธิผลสงูสดุ  

http://www.junlachai.com/km.php?id=33
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วิทยากร:  

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั  
 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 13 มีนาคม 2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   
ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%) 

  

สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

      086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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