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Course: 
Effective Communication, Empowerment and Motivation 

สดุยอดเทคนคิการสือ่สาร การมอบหมายงาน และการจูงใจลูกนอ้งอย่างมืออาชีพ 

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

องคก์รสมยัใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ และมีลาํดบัชัน้ในการบงัคบับญัชาท่ีซบัซอ้น มกัประสบปัญหากบัการ

สั่งงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจและสามารถปฏิบตัิงานใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ได ้เน่ืองจากลาํดบัชัน้การบงัคบับญัชาจาํนวนมากทาํใหก้าร

ส่ือสารบิดเบือนไปได ้ผูบ้งัคบับญัชาบางคนอาจขาดทกัษะเร่ืองการส่ือสารกับลกูนอ้งท่ีดี อีกทัง้ยงัไม่สามารถเลือกใชเ้ทคนิคต่างๆ ใน

การมอบหมายงานและการติดตามผลใหเ้หมาะสมกบัคนและงาน รวมถึงยงัขาดเทคนิคการจงูใจและกระตุน้ลกูนอ้งอย่างถกูวิธี  

หลกัสตูรนีจ้ึงไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมทกัษะการส่ือสารใหก้ับผูบ้ริหาร โดยเนน้ท่ีการมอบหมายงานและการจูงใจใหล้กูนอ้งทาํงาน 

โดยการถ่ายทอดผ่านการบรรยายหลกัการและเทคนิคต่างๆ รวมถึงกรณีศึกษาและการฝึกปฏิบตัิท่ีจะทาํใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้ใจ

ทัง้ในหลกัการ เทคนิค และการปฏิบตัิจรงิ สามารถนาํความรูท่ี้ไดจ้ากการฝึกอบรมไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในองคก์รไดจ้รงิ 

 
ประโยชนท์ีไ่ด้รับ: 

• เรียนรูห้ลกัการและเทคนิคในการส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองคก์รอย่างมีประสิทธิผล 

• ศกึษาถงึการมอบหมายงานดว้ยการมอบอาํนาจอย่างมืออาชีพและสามารถนาํไปใชไ้ดจ้รงิ 

• สามารถวิเคราะหล์กูนอ้งแต่ละแบบและเลือกใชเ้ทคนิคในการจงูใจและกระตุน้ลกูนอ้งไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
หัวข้อการบรรยาย: 

• การส่ือสารภายในองคก์รอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

• เทคนิคการวเิคราะหต์นเองและผูอ่ื้น 

• บทบาทและลกัษณะของหวัหนา้งานท่ีพึงปฏิบตักิบัลกูนอ้ง 

• บทบาทและลกัษณะของหวัหนา้งานท่ีควรหลีกเล่ียง 

• เทคนิคการส่ือสารกบัลกูนอ้งในรูปแบบและสถานการณท่ี์แตกตา่งกนั 

• เทคนิคการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดรีะหว่างหวัหนา้กบัลกูนอ้ง 

• เทคนิคการสั่งงาน การแบ่งงาน และการติดตามงานอย่างมืออาชพี 

• หลกัการมอบอาํนาจอย่างมืออาชีพ 

• เทคนิคการมอบอาํนาจใหไ้ดง้าน 

• เทคนิคการวเิคราะหบ์คุลิกลกัษณะ จดุแข็งและจดุอ่อนของลกูนอ้ง 

• หลกัการจงูใจและกระตุน้ใหล้กูนอ้งทาํงาน 

• วิธีการจงูใจและกระตุน้ลกูนอ้งแต่ละประเภทใหท้าํงาน   

• การสรา้งขวญั กาํลงัใจ ความเชื่อมั่น และสรา้งสาํนึกในทีมงาน 

• การลดความขดัแยง้ในการทาํงาน  

 

เหมาะสาํหรับ: 

• หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารและผูป้ระกอบการ ท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารเพ่ือการจงูใจลกูนอ้งใหม้ีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 
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วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั  

 
วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 17 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 ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registration Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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