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Course: 

Effective Meeting 
เทคนคิการประชมุทีม่ีประสทิธิผล 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
ในภาวการณท์ี่เศรษฐกิจก าลงัถดถอย องคก์รตา่งๆ ลว้นจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงตงัเองใหแ้ข็งแกรง่ขึน้ โดยการปรบัขนาดองคก์ร  

และพัฒนากระบวนงาน รวมถึงวิธีการท างานขึ ้นใหม่ เพื่อให้องค์กรของตนมีลักษณะเป็นทีมงานที่มีศักยภาพสูงสุด (High 
Performance Team) ที่พรอ้มเผชิญหนา้กบัทกุ  ๆสถานการณใ์นอนาคต ซึง่การท างานในยคุถดัไป จึงมีลกัษณะของการท างานเป็นทีมมากขึน้ 
โดยการแลกเปลีย่นประสบการณแ์ละการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั และหนึง่ในหลายๆ เครื่องมือที่จะช่วยใหก้ารท างานในลกัษณะนีเ้ป็น
ผลส าเรจ็ ก็คือ วิธีการประชมุอยา่งมีประสทิธิผล (Effective Meeting)   

หลกัสตูร Effective Meeting นีจ้ะช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนารูจ้กัวางแผนอยา่งมีประสทิธิภาพก่อนการประชมุ จดักระบวนการ
ประชมุ รูจ้กัมุ่งเนน้สิง่ส  าคญัเพื่อสรา้งประสทิธิผลระหวา่งการประชุม และติดตามผลหลงัจากการประชมุ ทัง้หมดนีจ้ะสามารถช่วย
ใหพ้นกังานในทีมหรอืโครงการตา่งๆ ขององคก์รมีทกัษะในการรบัผิดชอบงานและเพิ่มผลลพัธไ์ดม้ากขึน้ ซึง่น าไปสูท่กัษะการท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่นและความเป็นเลศิขององคก์ร 

 

วัตถุประสงค:์ 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการสือ่สารผา่นการประชมุเพื่อการปฏิบตังิานอยา่งมีประสทิธิภาพภายใน
องคก์ร 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูว้ิธีการน าประชมุและรว่มประชมุอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเตรยีมการประชมุและบนัทกึการประชมุไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสรา้งแรงจงูใจและกระตุน้ความสนใจในการประชมุเพื่อสรา้งความรว่มมอืที่ดีในการปฏิบตัิงานในองคก์ร
ไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 ความหมายของการสือ่สารผา่นรูปแบบการประชมุ 

 ความส าคญัของการประชมุตอ่การปฏิบตัิงานในองคก์ร 

 ภาษาทีม่ีอิทธิพลในการประชมุ 

 ปัญหาที่มกัพบในการประชมุ : ระดมสมอง  

 กลยทุธก์ารน าประชมุทีม่ีประสทิธิภาพ 

 ผูน้  ากบัการน าประชมุเพื่อใหเ้กิดความรว่มมือและนา่สนใจ 

 เคลด็ลบัการเตรยีมการประชมุอยา่งมืออาชีพ 

 หลกัการเขยีนวาระการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

 ปัจจยัสูค่วามส าเรจ็ในการจดัประชมุในองคก์ร 

 การจดัการกบัอปุสรรคและปัญหาที่เกิดขึน้ในระหวา่งการประชมุ 
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ลักษณะการบรรยาย: 

 บรรยาย ซกัถาม และแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

 ศกึษากรณีที่น าเสนอพรอ้มขอ้เสนอแนะเพื่อการแกปั้ญหา 

 ระดมสมองและฝึกปฏิบตั ิ
 

เหมาะส าหรับ: 

 ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการโครงการ และพนกังานทั่วไป ที่มีสว่นรว่มในการประชมุตา่ง ๆ 
 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
การศึกษา 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1 จากภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต จากภาควิชาการสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

 ปรญิญาเอก นิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขานเิทศศาสตร ์คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
       และไดค้ะแนนระดบัดมีากในการท าวิทยานิพนธ ์เรือ่งการสรา้งมาตรฐานสถานีวิทยกุระจายเสยีงไทย 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั       
 กรรมการบรหิารส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ (สช.)   

 นายกสมาคมวิทยแุละสือ่เพื่อเดก็และเยาวชน สสดย. 

 กรรมการวิชาการโครงการสือ่มวลชนศกึษา (มีเดยีมอนิเตอร)์ 

 กรรมการสมาคมครอบครวัศกึษาแหง่ประเทศไทย 

 ที่ปรกึษารายการและขา่ว สถานวีิทยแุหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ผูผ้ลติและผูด้  าเนินรายการเจาะขา่วเชา้นี ้FM. 101.5 MHz  

 อาจารยพ์ิเศษและผูบ้รรยายรบัเชิญในสถาบนัชัน้น าและองคก์รธรุกิจ  

 นกัสือ่สารมวลชน นกัวิชาการ และนกัวิจยัอิสระ 
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

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

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

mailto:seminar@bostonnetwork.com
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได ้200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 
สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 

 
 
 
 
 
แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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