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Course: 

Change to Success 
การเปลีย่นแปลงสูค่วามส าเร็จ 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
โปรแกรมการพฒันาบคุลากรที่มุ่งเนน้ใหผู้เ้รยีนเป็นผูป้รบัเปลี่ยนดว้ยตวัเองดว้ยความเช่ือที่วา่ 

• คนรกัตวัเอง 

• คนอยากเปลี่ยนแปลงและพฒันาตวัเอง 

• คนมีวิธีการของตวัเองตามรูปแบบของตวัเอง 
ดงันัน้เม่ือสมาชิกในทีมตอ้งท างานรว่มกนัจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจความแตกต่างและรูปแบบเฉพาะของแต่ละบคุคล ในบรบิทที่แตกต่างกนั 
ซึง่แต่ละคนจะแสดงออกทัง้การรบัฟัง สื่อสาร การคิด วางแผน หรอืปฏิบตัิตามลกัษณะเดน่ เม่ือเรารูจ้กัตนเองและผูอ้ื่น ก็จะเขา้ใจกนัมากขึน้
สามารถสื่อสารกนัไดง้่ายขึน้ โดยรูปแบบการอบรมยงัคงเนน้ใหผู้เ้ขา้อบรมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มมุมอง ทศันคติในการใชชี้วิต
ตามรูปแบบของตนเอง 
 

ประโยชนท์ีไ่ด้รับ: 

• บคุลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงตวัเองและพฒันาตวัเองไดด้ว้ยตนเอง 

• เกิดการท างานเชิงบวกและมุ่งมั่นในเปา้หมายที่ไดร้บัมากขึน้ 

• บรรยากาศในการท างานเป็นไปดว้ยดีระหวา่งหวัหนา้และลกูนอ้ง สามารถเขา้ใจความตอ้งการของหวัหนา้และเพื่อนรว่มงาน 

• เกิดการท างานที่เป็นทีมเวิรค์มากขึน้ เพราะทกุคนคิดดา้นดีของอีกฝ่ายหนึ่งมากกวา่ขอ้เสีย 

• เรยีนรูค้วามแตกตา่งของเพื่อนรว่มงานเพื่อการปรบัตวั 

• สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการปฏิบตัิงาน 

• เสรมิสรา้งแรงจงูใจดา้นบวกในการสรา้งความส าเรจ็ในการท างาน  

• พฒันาทศันคติการท างานรว่มกนัเพื่อส่งเสรมิจิตส านกึการสรา้งผลงานคณุภาพ 

• เสรมิสรา้งทกัษะการท างานเป็นทีมเพื่อสรา้งสรรคค์ณุภาพการท างาน 

• เรยีนรูฝึ้กฝนการสื่อสารทกุมิติเพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ในการประสานงาน 
 

หวัข้อการบรรยาย: 

• ทกัษะการสื่อสารภายในองคก์ร  
➢ ความหมาย ความส าคญัและหลกัการสื่อสาร 
➢ อะไรท าใหเ้กิดปัญหาการสื่อสารระหวา่งหน่วยงาน 

• เทคนิคเพ่ือการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความสมัพนัธจ์ากความรูค้วามเขา้ใจบคุลิกภาพของคน 
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• เรยีนรูแ้ละยอมรบัความแตกตา่งของเพื่อนรว่มงานดว้ย DISC Model 

• Workshop: ท างานอย่างไร เม่ือเราแตกตา่งกนั 

• สื่อสารอย่างไรโดนใจคนทกุ Generation 

• กิจกรรมกลุ่ม พิสจูนท์ีมคณุภาพ Chat and Share 

• ฝึกวิเคราะห ์และจ าแนกประเภทตา่งๆ ของคน 

• Workshop: สิ่งที่อยากปรบัหรอืเปลี่ยนเพื่อความส าเรจ็ของตนเองและองคก์ร 
 

วิธีการอบรม: 

• การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ บรรยายโดยวิทยากร การฝึกปฏิบตัิและกิจกรรมกลุ่ม 
 

เหมาะส าหรับ: 

• พนกังานทกุระดบั รวมถงึบคุคลทั่วไปที่สนใจดา้นการพฒันาตวัเองและทีมงาน 
 

วิทยากร :  
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จ ากัด 
 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  
 

ส าหรับรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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)์


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	Email: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


