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Course:

Effective Communication Empowerment and
Motivation
สุดยอดเทคนิ คการสือ่ สาร การมอบหมายงาน และการจูงใจลูกน้องอย่างมื ออาชี พ

Course ID:
Duration:
Instructor:

BN010040
1 Day (9:00 – 16:00)
-

หลักการและเหตุผล:
องค์กรสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีลาํ ดับชันในการบั
้
งคับบัญชาที่ซบั ซ้ อน มักประสบปั ญหากับการ
สัง่ งานให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิงานให้ บรรลุผลสําเร็ จได้ เนื่องจากลําดับชันการบั
้
งคับบัญชาจํานวนมาก
ทําให้ การสือ่ สารบิดเบือนไปได้ ผู้บงั คับบัญชาบางคนอาจขาดทักษะเรื่ องการสือ่ สารกับลูกน้ องที่ดี อีกทังยั
้ งไม่สามารถเลือกใช้
เทคนิคต่างในการมอบหมายงานและการติดตามผลให้ เหมาะสมกับคนและงาน รวมถึงยังขาดเทคนิคการจูงใจและกระตุ้น
ลูกน้ องอย่างถูกวิธี หลักสูตรนี ้จึงได้ รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะการสือ่ สารให้ กบั ผู้บริ หาร โดยเน้ นที่การมอบหมายงาน
และการจูงใจให้ ลกู น้ องทํางาน โดยการถ่ายทอดผ่านการบรรยายหลักการและเทคนิคต่างๆ รวมถึงกรณีศกึ ษาและการฝึ ก
ปฏิบตั ิที่จะทําให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเข้ าใจทังในหลั
้
กการ เทคนิค และการปฏิบตั ิจริ ง สามารถนําความรู้ที่ได้ จากการฝึ กอบรม
ไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาในองค์กรได้ จริ ง
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ:
• เรี ยนรู้หลักการและเทคนิคในการสือ่ สารกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
• ศึกษาถึงการมอบหมายงานด้ วยการมอบอํานาจอย่างมืออาชีพและสามารถนําไปใช้ ได้ จริ ง
• สามารถวิเคราะห์ลกู น้ องแต่ละแบบและเลือกใช้ เทคนิคในการจูงใจและกระตุ้นลูกน้ องได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
หัวข้ อการบรรยาย:
• การสือ่ สารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น
• บทบาทและลักษณะของหัวหน้ างานที่พงึ ปฏิบตั ิกบั ลูกน้ อง
• บทบาทและลักษณะของหัวหน้ างานที่ควรหลีกเลีย่ ง
• เทคนิคการสือ่ สารกับลูกน้ องในรูปแบบและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
• เทคนิคการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้ ากับลูกน้ อง
• เทคนิคการสัง่ งาน การแบ่งงาน และ การติดตามงานอย่างมืออาชีพ
• หลักการมอบอํานาจอย่างมืออาชีพ
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เทคนิคการมอบอํานาจให้ ได้ งาน
เทคนิคการวิเคราะห์บคุ ลิกลักษณะ จุดแข็งและจุดอ่อนของลูกน้ อง
หลักการจูงใจและกระตุ้นให้ ลกู น้ องทํางาน
วิธีการจูงใจและกระตุ้นลูกน้ องแต่ละประเภทให้ ทํางาน
การสร้ างขวัญ กําลังใจ ความเชื่อมัน่ และสร้ างสํานึกในทีมงาน
การลดความขัดแย้ งในการทํางาน

เหมาะสําหรับ:
• หัวหน้ างานและผู้จดั การ
• ผู้บริ หารและผู้ประกอบการ

Why Boston Network?
•
•
•
•

World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and
practices and are designed for all organizational levels.
Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers,
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top
business practitioners who have been in the trenches
Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100%
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.
Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000
executive participants countrywide.

100% Satisfaction Guarantee
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch
break and we will refund the entire registration fee.
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