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Business Leader Seminar
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สู่ความเป็นผู้นำที่ทรงพลังและการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง
วันอังคารที่ 23-พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้องสัมมนา โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท

ท่านทราบหรือไม่ว่า
• การสื่อสารเป็นกลยุทธ์ที่มีต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูง
• กลยุทธ์การสื่อสารที่ดี จะทำให้คนหรือผู้นำธรรมดา กลายเป็นผู้นำที่ทรงพลัง สามารถใช้คำพูดเชิงบวก
ในการสื่อสารเพื่อดึงศักยภาพหรือจุดเด่นของแต่ละคนออกมาสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมได้
• เมื่อภาวะผู้นำกับการสื่อสารสอดประสานกันอย่างลงตัว ย่อมนำไปสู่การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง

ทั้งหมดนี้พัฒนาได้ด้วยเทคนิค NLP Coaching Style !!!!
สิ่งที่คุณจะได้รับ

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

1. สร้างแนวความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับพลังแห่งการสื่อสาร และเข้าใจว่า
ภาวะผู้นำกับการสื่อสารเป็นต้นกำเนิดของความสำเร็จ
2. สามารถวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารของตนเอง เพื่อพัฒนาจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็งให้งานสัมฤทธิ์ผล
3. เสริมทักษะเรื่องภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง และใช้ได้
เหมาะสมกับบทบาทของผู้นำในแต่ละสถานการณ์ด้วยเทคนิค NLP

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
2. ผู้ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่กำลังจะเป็นผู้บังคับบัญชา
3. ผู้ที่องค์กรต้องการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
4. ครู อาจารย์ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
5. ผู้สนใจทั่วไป

Chinatsu Yamazaki Coach
NLP Trainer & Master Coach
NLP Coaching Association Pte. Ltd.
Managing director
1ในชาวญี่ปุ่นเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ของ American Board of NLP
ก่อตั้งบริษัทฝึกอบรมด้านจิตวิทยาและการสื่อสารขึ้นในสิงคโปร์
ในปี พ.ศ. 2559
ปัจจุบันเป็นวิทยากรจัดการสัมมนาธุรกิจ หรือการฝึกฝนผู้บริหาร
สำหรับชาวญี่ปุ่น บริษัทญี่ปุ่นในเอเชียและโอเชียเนียโดยเฉพาะ

ติดต่อสอบถาม :

0-2717-3000 ต่อ 757 คุณนงเยาว์

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
Communication Skill Up (Workshop & Coaching)
1. การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจในการสื่อสาร
2. การสร้างความประทับใจด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์
3. ทักษะการสื่อสารเชิงบวก
วันพุธที่ 24 - พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
Leadership for Team Building (Workshop & Coaching)
1. Leadership กับการนำไปสู่องค์กรศักยภาพสูง
(High Performance Organization)
2. คุณสมบัติเฉพาะตัวของ Leadership
3. Leadership 5 ระดับ
4. วิธีการดึงศักยภาพ Leadership ในตัวเองออกมาใช้งาน
ได้จริง
5. สร้างทีม (Team Building) อย่างไร เพื่อยกระดับ
ความแข็งแกร่งขององค์กร
• ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของทีม
• กลุ่มกับทีม แตกต่างกันอย่างไร
• Team Building แบบ Touch Man Model
• ถาม-ตอบ และการนำไปประยุกต์ใช้

วิธีการสัมมนา
1. วิทยากรบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น

30%

และมีล่ามบรรยายสรุปเป็นภาษาไทย

70%

2. บรรยาย 30% และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

Workshop 70%

ด้วยกระบวนการ NLP Coaching

nongyow@tpa.or.th

www.tpif.or.th
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Voice of Customers : VOC ที่เคยเข้าอบรม
ชอบรูปแบบของการสัมมนา Workshop + Coaching ที่วิทยากรใช้
ในการอบรมทำให้สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานจริงได้เป็นอย่างดี

จากคนที่ไม่เคยมั่นใจในตัวเอง ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น สามารถ
เอาไปใช้ได้ดีทั้งในชีวิตประจำวัน พบลูกค้า และพูดคุยกับคนทั่วไปได้
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ได้จริง ทั้งการที่เราจะไปพบปะกับคนที่เจอกัน
ในครั้งแรก หรือในการทำงานที่เราจะต้องพูดคุยกับทีมงานในการมอบหมายงาน
ลูกน้องมีหลายประเภท ฉะนั้นมันอยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราจะมีความยืดหยุ่น
และหาวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมได้อย่างไร ถือว่าเป็นหัวใจของการทำงานที่ดี ซึ่งได้รับ
อย่างครบถ้วนในการสัมมนาครั้งนี้

ใบแจ้งยืนยันการอบรมและสัมมนา

ชื่อหน่วยงาน..........................................................................................................................................เลขที่สมาชิก ส.ส.ท...........................................
ที่อยู่ .................................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .........................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)..................................................สาขาที่ (5 หลัก)..................................
โทรศัพท์........................................................................................... โทรสาร .................................................................................................................
Website ....................................................................................... ประกอบธุรกิจประเภท/ผลิตภัณฑ์......................................................................

ขอแจ้งยืนยันการเข้าอบรมและสัมมนาดังนี้
1.ชื่อ-นามสกุล........................................................................................ ตำแหน่ง .................................................................................................
2.ชื่อ-นามสกุล....................................................................................... ตำแหน่ง .................................................................................................

อัตราค่าลงทะเบียน
สมาชิก ส.ส.ท. 14,000 + Vat 980 = 14,980 บาท

ลงชื่อผู้แจ้ง......................................................................... (ตัวบรรจง)
อีเมล......................................................................................................
มือถือ.....................................................................................................

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป

16,000 + Vat 1,120 = 17,120 บาท

**รับจำนวนจำกัด 15 ท่าน**
วิธีการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดและส่งทางโทรสารหมายเลข 02-7173605, 02-7199481-3 หรือ et@tpa.or.th, nongyow@tpa.or.th
2. ชำระค่าลงทะเบียนโดย เงินสด หรือ เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”
หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)” หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา เอ็มควอเทียร์
เลขที่บัญชี 009-2-23325-3
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา สุขุมวิท 43
เลขที่บัญชี 172-0-23923-3
ธนาคารกรุงไทย
สาขา พัฒนาการ
เลขที่บัญชี 064-1-11613-6

ติดต่อสอบถาม :

0-2717-3000 ต่อ 757 คุณนงเยาว์

nongyow@tpa.or.th

www.tpif.or.th

