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Course: 
Effective Meeting 
เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิผล 

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

ในภาวการณที่เศรษฐกิจกําลังถดถอย  องคกรตางๆ  ลวนจําเปนตองปรับปรุงตังเองใหแข็งแกรงขึ้น  โดยการปรับขนาด

องคกร  และพัฒนากระบวนงาน รวมถึงวิธีการทํางานขึ้นใหม  เพื่อใหองคกรของตนมีลักษณะเปนทีมงานที่มีศักยภาพสูงสุด (High 

Performance Team) ที่พรอมเผชิญหนากับทุกๆ สถานการณในอนาคต ซึ่งการทํางานในยุคถัดไปจึงมีลักษณะของการทํางานเปน

ทีมมากขึ้น โดยการแลกเปล่ียนประสบการณและการเรียนรูซึ่งกันและกัน และหนึ่งในหลายๆ เคร่ืองมือที่จะชวยใหการทํางานใน

ลักษณะนี้เปนผลสําเร็จ ก็คือ วิธีการประชุมอยางมีประสิทธิผล (Effective Meeting)   

หลักสูตร Effective Meeting นี้จะชวยใหผูเขารวมสัมมนารูจักวางแผนอยางมีประสิทธิภาพกอนการประชุม จัดกระบวนการประชุม 

รูจักมุงเนนส่ิงสําคัญเพื่อสรางประสิทธิผลระหวางการประชุม และติดตามผลหลังจากการประชุม ทั้งหมดนี้จะสามารถชวยให

พนักงานในทีมหรือโครงการตาง ๆ ขององคกรมีทักษะในการรับผิดชอบงานและเพ่ิมผลลัพธไดมากขึ้น ซึ่งนําไปสูทักษะการทํางาน

รวมกับผูอื่นและความเปนเลิศขององคกร 

  
วัตถุประสงค: 

• เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสารผานการประชุมเพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพภายใน

องคกร 

• เพ่ือใหผูเขาอบรมเรียนรูวิธีการนําประชุมและรวมประชุมอยางถูกตองและเหมาะสม 

• เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเตรียมการประชุมและบันทึกการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถสรางแรงจูงใจและกระตุนความสนใจในการประชุมเพื่อสรางความรวมมือที่ดีในการปฏิบัติงานในองคกร

ไดอยางมืออาชีพ 

 
หัวข อการบรรยาย: 

• ความหมายของการส่ือสารผานรูปแบบการประชุม 

• ความสําคัญของการประชุมตอการปฏิบัติงานในองคกร 

• ภาษาที่มีอิทธิพลในการประชุม 

• ปญหาที่มักพบในการประชุม : ระดมสมอง  

• กลยุทธการนําประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

• ผูนํากับการนําประชุมเพื่อใหเกิดความรวมมือและนาสนใจ 

• เคล็ดลับการเตรียมการประชุมอยางมืออาชีพ 

• หลักการเขียนวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 

• ปจจัยสูความสําเร็จในการจัดประชุมในองคกร 

• การจัดการกับอุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการประชุม 
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ลักษณะการบรรยาย: 

• บรรยาย , ซักถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

• ศึกษากรณีที่นําเสนอพรอมขอเสนอแนะเพื่อการแกปญหา 

• ระดมสมองและฝกปฏิบัติ 
 

เหมาะสําหรับ: 

• ผูบังคับบัญชาทุกระดับ หัวหนางาน ผูจัดการโครงการ และพนักงานทั่วไป ที่มีสวนรวมในการประชุมตาง ๆ 
 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร ค จํากัด  

การศึกษา 

• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร  

       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จากภาควิชาการส่ือสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

        จบการศึกษาดวยเกรดเฉล่ีย 3.88 

• ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขานิเทศศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

       และไดคะแนนระดับดีมากในการทําวิทยานิพนธ เร่ือง การสรางมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย 

 

ตําแหน งปจจุบัน       
• ประธานชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

• กรรมการวิชาการโครงการส่ือมวลชนศึกษา (มีเดียมอนิเตอร) 

• กรรมการสมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย 

• ที่ปรึกษารายการและขาว สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ผูผลิตและผูดําเนินรายการเจาะขาวเชานี้ FM. 101.5 MHz  

• อาจารยพิเศษและผูบรรยายรับเชิญในสถาบันชั้นนําและองคกรธุรกิจ  

•  นักส่ือสารมวลชน นักวิชาการ และนักวิจัยอิสระ 
 

ประสบการณการทํางาน 

ด านการบรรยาย 

• ผูบรรยายในหัวขอ “เทคนิคการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ” “การพัฒนาภาวะผูนํา” “การพัฒนาบุคลิกภาพ”  

“กลยุทธการส่ือสารและการประชาสัมพันธ”   ของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯลงกรณมหาวิทยาลัย  

• ผูบรรยายรับเชิญ หัวขอ “การนําเสนอทางธุรกิจอยางมืออาชีพ (Business presentation Skills)” โครงการ Micro-MBA      

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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•  ผูบรรยายประจําหัวขอ “การนําเสนอทางธุรกิจอยางมืออาชีพ” ของบริษัท CC Knowledge Base จํากัด      และบริษัทใน

กลุมธนชาติ 

• ผูบรรยายในหัวขอ  “Customer Service Plus”  ใหกับบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

• ผูบรรยายในหัวขอ “Service Mind” ใหกับบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และการเคหะแหงชาติ   

• ผูบรรยายในหัวขอ  “กลยุทธการใชโทรศัพทในงานขายและงานบริการ” ใหกับบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)    

• ผูบรรยายในหัวขอ  “กลยุทธการส่ือสารในองคกร”  ของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท ไทยสมุทร

ประกันชีวิต จํากัด 

• ผูบรรยายในหัวขอ “การส่ือสารเพ่ือการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ”  ของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

• ผูบรรยายในหัวขอ “เทคนิคการเจรจาตอรองอยางมืออาชีพ”  ของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

• ผูบรรยายหัวขอ “เทคนิคการฟงและการต้ังคําถามอยางมีประสิทธิภาพ” ของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)   

• ผูบรรยายหัวขอ “เทคนิคการนําเสนออยางมืออาชีพ” และ “เทคนิคการส่ือสารและการประชาสัมพันธที่มุงประสิทธิผล” ใน

หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับสูง”  รุนที่ 49  ของสถาบันเกษตราธิการ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

• ผูบรรยายหัวขอ “เทคนิคการนําเสนอ และศิลปะการพูด”  ในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานบริหารงานธนารักษ

ระดับตน  กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 
 

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา   09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จัสมิน ซิต้ี   (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา 
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต อเจ าหน าที่ประสานงาน) 

 

คาใชจ ายในการเข าร วมงานสัมมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)  
 

คาฝกอบรม สามารถหักคาใชจ ายทางภาษีได  200%ของคาใชจ ายจริง 

 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เปนต นไป) 
 

สร างสรรคหลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่   โรงแรม จัสมิน ซิต้ี  (ซอยสุขุมวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต อเจ าหน าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด  573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105548037730 

* ขอมูลผ ูเข าร วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ)

ขอมูลเพ่ือใช ออกใบกํากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชัดเจนครบถวน เพ่ือความถูกตองของใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีที่ทานจะไดรบั) 

ชื่อที่ใหระบุในใบกํากับภาษี : ______________________________________________  ตามช่ือบริษัทดานบน 

ที่อยูที่ใหระบุในใบกํากับภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

วิธีการชําระเงิน 

 โอนเงินเขาบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด  

ธนาคารธนชาต    สาขารัชดาภิเษก     บัญชีออมทรัพยเลขที่ 260-2-15492-2  โอนวันที่ _________________ 

 ถือเช็คจายหนางานในนาม บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด 

 จายเงินสดหนางาน 

หากข อมูลครบถวนแลว กรุณาสงกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร อมกับ 

สําเนาการโอนเงินที่ 0-2949-0991 *              

*โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ ายมาย่ืนในวันสัมมนา

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสํารองท่ีนั่งใหแกผูสงเอกสารลงทะเบียนครบถวนและชําระเงินแลวเทานั้น
• เจาหนาที่จะแจงยืนยันการลงทะเบียนของทานอีกคร้ังหลังจากไดรับเอกสาร
• ในกรณีที่ทานสํารองที่นั่งไวแลวแตไมสามารถเขารวมการสัมมนาได   กรุณาแจงลวงหนากอนวันงานอยางนอย 10 วัน
  หากไม แจ งตามกําหนด ท านจะต องชําระค าธรรมเนียมเอกสารเปนจํานวน 50% ของอัตราค าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

(ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

(ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหนงงาน: _____________________________________แผนก/ฝาย: _____________________________________ 

 เบอรโทรศัพทที่ทํางาน: ___________________ตอ____________เบอรโทรศัพทมือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผ ูประสานงาน (HR)_______________________________เบอรโทรศัพท_____________________ตอ__________ 

การชําระเงินค าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองที่นั่งไดที่ 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต อ 104,105,108,109 


