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Course: 
Effective Meeting 
เทคนคิการประชมุทีม่ีประสทิธิผล 

 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 

ในภาวการณท่ี์เศรษฐกิจกาํลงัถดถอย องคก์รต่างๆ ลว้นจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงตงัเองใหแ้ข็งแกรง่ขึน้ โดยการปรบัขนาดองคก์ร  

และพัฒนากระบวนงาน รวมถึงวิธีการทาํงานขึน้ใหม่ เพ่ือให้องค์กรของตนมีลักษณะเป็นทีมงานท่ีมีศักยภาพสูงสุด (High 

Performance Team) ท่ีพรอ้มเผชิญหนา้กบัทุก  ๆสถานการณใ์นอนาคต ซึ่งการทาํงานในยคุถัดไป จึงมีลกัษณะของการทาํงานเป็นทีมมากขึน้ 

โดยการแลกเปล่ียนประสบการณแ์ละการเรียนรูซ้ึ่งกันและกนั และหน่ึงในหลายๆ เคร่ืองมือท่ีจะชว่ยใหก้ารทาํงานในลกัษณะนีเ้ป็น

ผลสาํเรจ็ ก็คือ วิธีการประชมุอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)   

หลกัสตูร Effective Meeting นีจ้ะช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนารูจ้กัวางแผนอย่างมปีระสิทธิภาพก่อนการประชมุ จดักระบวนการ

ประชมุ รูจ้กัมุ่งเนน้ส่ิงสาํคญัเพ่ือสรา้งประสิทธิผลระหว่างการประชุม และติดตามผลหลงัจากการประชมุ ทัง้หมดนีจ้ะสามารถช่วย

ใหพ้นกังานในทีมหรือโครงการต่างๆ ขององคก์รมีทกัษะในการรบัผิดชอบงานและเพ่ิมผลลพัธไ์ดม้ากขึน้ ซึ่งนาํไปสู่ทกัษะการทาํงาน

รว่มกบัผูอ่ื้นและความเป็นเลิศขององคก์ร 

 

วัตถุประสงค:์ 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการส่ือสารผ่านการประชมุเพ่ือการปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพภายใน

องคก์ร 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรูว้ิธีการนาํประชมุและรว่มประชมุอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเตรียมการประชมุและบนัทึกการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสรา้งแรงจงูใจและกระตุน้ความสนใจในการประชมุเพ่ือสรา้งความรว่มมอืท่ีดีในการปฏิบตัิงานในองคก์ร

ไดอ้ย่างมืออาชีพ 

 

หัวข้อการบรรยาย: 

• ความหมายของการส่ือสารผ่านรูปแบบการประชมุ 

• ความสาํคญัของการประชมุตอ่การปฏิบตัิงานในองคก์ร 

• ภาษาท่ีมีอิทธิพลในการประชมุ 

• ปัญหาท่ีมกัพบในการประชมุ : ระดมสมอง  

• กลยทุธก์ารนาํประชมุท่ีมีประสิทธิภาพ 

• ผูน้าํกบัการนาํประชมุเพ่ือใหเ้กดิความรว่มมือและน่าสนใจ 

• เคล็ดลบัการเตรียมการประชมุอย่างมืออาชีพ 

• หลกัการเขยีนวาระการประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 

• ปัจจยัสู่ความสาํเรจ็ในการจดัประชมุในองคก์ร 

• การจดัการกบัอปุสรรคและปัญหาท่ีเกดิขึน้ในระหว่างการประชมุ 
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ลักษณะการบรรยาย: 

• บรรยาย ซกัถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

• ศกึษากรณีท่ีนาํเสนอพรอ้มขอ้เสนอแนะเพ่ือการแกปั้ญหา 

• ระดมสมองและฝึกปฏิบตั ิ

 

เหมาะสาํหรับ: 

• ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการโครงการ และพนกังานทั่วไป ท่ีมีส่วนรว่มในการประชมุตา่ง ๆ 

 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั  

การศึกษา 

• ปรญิญาเอก นิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขานิเทศศาสตร ์คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

• ปรญิญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต จากภาควชิาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

• ปรญิญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑติ เกียรตินิยมอนัดบั 1 จากภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 
ประสบการณ ์      

• กรรมการบรหิารสาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.)   

• นายกสมาคมวิทยแุละส่ือเพ่ือเดก็และเยาวชน สสดย. 

• กรรมการวิชาการโครงการส่ือมวลชนศกึษา (มีเดยีมอนิเตอร)์ 

• กรรมการสมาคมครอบครวัศกึษาแห่งประเทศไทย 

• ท่ีปรกึษารายการและข่าว สถานีวิทยแุห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ผูผ้ลิตและผูด้าํเนินรายการเจาะขา่วเชา้นี ้FM. 101.5 MHz  

• อาจารยพิ์เศษและผูบ้รรยายรบัเชิญในสถาบนัชัน้นาํและองคก์รธุรกิจ  

• นกัส่ือสารมวลชน นกัวิชาการ และนกัวิจยัอิสระ 

 

 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 26 เมษายน 2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

 

           สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891, 

086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 

 

 

 

 

 

แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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