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  Course: 
  Motivating and Developing Team   
   เทคนคิการพฒันาประสทิธิภาพผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การสรา้งลูกนอ้งใหเ้ก่ง 

 

 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล:   

บ่อยครัง้ท่ีมกัจะไดย้ินคาํพดูจากหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาว่า.... 

“ ผมโชคไม่ดี...ทีไ่ด้ลกูน้องไม่เก่ง ” 

“ ผมต้องทาํเองทกุอย่าง เพราะไว้ใจลูกน้องไม่ได้เลย ” 

“ ปวดหวั...เด็กสมัยนี ้ทาํงานกันไม่ได้เร่ือง ” 

“ ให้งานลกูน้องทาํ ก็เหมือนเพิ่มงานเพิ่มปัญหาให้ตวัเอง ”  ฯลฯ 

สารพัดคาํพูดคาํบ่น เร่ืองผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องไม่เก่ง ทาํงานไม่ได้อย่างท่ีต้องการ ขาดประสิทธิภาพ ขาดความ

รบัผิดชอบ ซึ่งส่ิงเหล่านี ้เป็นปัญหาสาํคญัท่ีหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเรง่แกไ้ข  

 ในความเป็นจริงแลว้ ลูกนอ้ง หรือผูใ้ตบ้ังคับบัญชา คือทีมงานคนสาํคัญท่ีจะช่วยงานผูบ้ังคับบัญชา ช่วยในการขับเคล่ือน

ความสาํเร็จของหน่วยงานหรือองคก์ร แต่เขาเหล่านัน้จะเป็นบุคลากรท่ีเป็นปัญหา หรือจะเป็นบุคคลากรท่ีมีความเก่ง มีความสามารถ 

มีประสิทธิภาพตามท่ีหน่วยงานหรือองคก์รตอ้งการได ้ก็ตอ้งมาจากการสรา้งหรือการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย   

“การสรา้งลกูนอ้งใหเ้ก่ง” หรือ การพฒันาประสิทธิภาพผูใ้ตบ้งัคับบญัชา มีความสาํคญัมาก ดงันัน้ หวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชา 

จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเรียนรูก้ระบวนการ ขัน้ตอน และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือใชใ้นการสรา้งคนหรือ

พฒันาคนใหเ้ก่ง ใหเ้ป็นทีมงานมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการ  

 

วัตถุประสงคก์ารอบรม: 

• เพ่ือการสรา้งหรือพฒันาคนใหเ้กง่ ใหม้ีประสิทธิภาพตามความตอ้งการของหน่วยงานหรือองคก์ร 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมในฐานะหวัหนา้ หรือผูบ้งัคบับญัชา มแีนวคิดและทศันคติท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการสรา้งและพฒันา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหเ้ป็นทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพตามความตอ้งการ 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม มีความรูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบักระบวนการ ขัน้ตอน และเทคนิควธีิการตา่ง ๆ ในการพฒันาคน 

สรา้งคนใหเ้กง่   

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม ไดฝึ้กทกัษะตา่ง ๆ ในการสรา้งคนใหเ้กง่ อย่างเป็นระบบและมีคณุภาพ   

• เพ่ือใหส้ามารถนาํความรูค้วามเขา้ใจตลอดจนเทคนิควิธีการและทกัษะตา่ง ๆ ในการสรา้งและพฒันาคนใหเ้กง่ ไปใชใ้นการ

วางแผน และดาํเนินการ ในการสรา้งคนและทีมงานไดจ้รงิ อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

 

หัวข้อการอบรม: 

• แนวคิดและทศันคติท่ีสาํคญัในการสรา้งคนและทีมงาน 

•  ปัญหา อปุสรรคในการสรา้งคนใหเ้ก่ง   

 จากธรรมชาติของหน่วยงานหรือองคก์ร   

 จากหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชา 

 จากตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   
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 จากสภาพแวดลอ้ม 

• แนวทางการสรา้งและพฒันาคนใหเ้ก่ง 

 การกาํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนของการสรา้งและการพฒันา 

 การปลกูฝัง ทศันคติภายใน ค่านิยม แนวคดิ  วฒันธรรมองคก์ร ฯลฯ 

 การพฒันาทกัษะ เทคนิค วิธีการ ฯลฯ 

 การกาํหนดอนาคต   

• การคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบคุคลกบัวิธีการพฒันา  

• ทกัษะท่ีสาํคญัของผูบ้งัคบับญัชาในการสรา้งคนใหเ้กง่ 

• จิตวิทยาท่ีสาํคญัในสรา้งและการพฒันา 

• เทคนิคการวเิคราะห ์

• กระบวนการ ขัน้ตอน และวธีิการต่าง ๆ ในการสรา้งและพฒันาคนใหเ้กง่ 

• วิธีการปลกูฝัง การรกัความกา้ว ความกระตือรือรน้ มุง่มั่น เสียสละ ทุ่มเท ฯลฯ  

• การชีแ้นะ ชีน้าํ ชีท้าํ ชีท้าง สู่ความสาํเรจ็ 

• การโนม้นา้วจงูใจ การเสรมิกาํลงัใจ และการสรา้งแรงกระตุน้ใหม่ ๆ 

• การส่งเสรมิความกา้วหนา้และการมองเห็นอนาคต 

• แนวทางการเป็นบคุคลตน้แบบและการรกัษามาตรฐานประสิทธิภาพ  

• บทสรุปการสรา้งคน “คนคณุภาพ สู่..ทีมคณุภาพ” เพ่ือองคก์รแบบยั่งยืน 

 

รูปแบบการอบรม: 

• กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งคนใหเ้กง่   

• การบรรยายสลบักิจกรรม โดยวิทยากรมืออาชีพ ท่ีไดบ้รรยากาศท่ีหลากหลายตลอดการอบรม  

• กรณีศกึษาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการสรา้งคนและพฒันาคนใหเ้ก่ง  

• ฝึกทกัษะตา่ง ๆ ตามท่ีกาํหนด  

• Work Sheet / Workshop / Role Playing  

• รว่มสรุปขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ      

 

เหมาะสาํหรับ: 

• หวัหนา้ หรือผูบ้งัคบับญัชา ทกุระดบั 
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วิทยากร:  

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั 

การศึกษา: 

• ระดบัปรญิญาเอก ดา้นการพฒันาและการปฏิรูปองคก์าร จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   

 

ประสบการณก์ารทาํงาน 

• วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณท่ี์เป็นทัง้นกัคิด นักวิชาการ นกัปฏิบัติ นกัอบรม นกักิจกรรม นกัพูด นกัส่ือสารมวลชน ในคน

เดียวกนั มีประสบการณท์าํงานโดยตรงทัง้ภาครฐัและองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ 

• เป็นผูช้าํนาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบุคลากรทุกระดบั ในหลกัสตูรดา้นต่าง ๆ เช่น ภาวะผูน้าํ การบรหิาร วฒันธรรม

องคก์ร การจดัการ การขาย การบริการ การตลาด การส่ือสาร การปรบัทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการสรา้งแรงบนัดาลใจ 

การพฒันาบคุลิกภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

• เป็นวิทยากรและท่ีปรกึษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมากว่า 25 ปี 

• เป็นท่ีปรกึษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองคก์ร  

 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 25 เมษายน 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  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม 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) (สถานทีอ่าจมีการเปลีย่นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)์


	บ่อยครั้งที่มักจะได้ยินคำพูดจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาว่า....
	“ ผมโชคไม่ดี...ที่ได้ลูกน้องไม่เก่ง ”
	“ ผมต้องทำเองทุกอย่าง เพราะไว้ใจลูกน้องไม่ได้เลย ”
	“ ปวดหัว...เด็กสมัยนี้ ทำงานกันไม่ได้เรื่อง ”
	“ ให้งานลูกน้องทำ ก็เหมือนเพิ่มงานเพิ่มปัญหาให้ตัวเอง ”  ฯลฯ
	สารพัดคำพูดคำบ่น เรื่องผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องไม่เก่ง ทำงานไม่ได้อย่างที่ต้องการ ขาดประสิทธิภาพ ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นปัญหาสำคัญที่หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องเร่งแก้ไข
	ในความเป็นจริงแล้ว ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา คือทีมงานคนสำคัญที่จะช่วยงานผู้บังคับบัญชา ช่วยในการขับเคลื่อนความสำเร็จของหน่วยงานหรือองค์กร แต่เขาเหล่านั้นจะเป็นบุคลากรที่เป็นปัญหา หรือจะเป็นบุคคลากรที่มีความเก่ง มีความสามารถ มีประสิทธิภาพตามที่หน...
	“การสร้างลูกน้องให้เก่ง” หรือ การพัฒนาประสิทธิภาพผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสำคัญมาก ดังนั้น หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้ในการสร้างคนหรือพัฒนาคนให้เก่ง...
	หัวข้อการอบรม:
	รูปแบบการอบรม:
	 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคนให้เก่ง
	 การบรรยายสลับกิจกรรม โดยวิทยากรมืออาชีพ ที่ได้บรรยากาศที่หลากหลายตลอดการอบรม
	 กรณีศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างคนและพัฒนาคนให้เก่ง
	 ฝึกทักษะต่าง ๆ ตามที่กำหนด
	 Work Sheet / Workshop / Role Playing
	 ร่วมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
	เหมาะสำหรับ:
	 หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ
	 ระดับปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES
	และ O.D. INSTITUE OHIO, USA
	ประสบการณ์การทำงาน
	 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็นทั้งนักคิด นักวิชาการ นักปฏิบัติ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด นักสื่อสารมวลชน ในคนเดียวกัน มีประสบการณ์ทำงานโดยตรงทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่
	 เป็นผู้ชำนาญการในการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้านต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ การบริหาร วัฒนธรรมองค์กร การจัดการ การขาย การบริการ การตลาด การสื่อสาร การปรับทัศนคติและแนวคิด การปลุกพลังและการสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด ...
	 เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 25 ปี
	 เป็นที่ปรึกษาและวางแผนในการพัฒนาและการปฏิรูปองค์กร
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