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Course:

Effective Communication, Empowerment and Motivation 
สดุยอดเทคนิคการสือ่สาร การมอบหมายงาน และการจูงใจลูกนอ้งอย่างมืออาชีพ 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

หลักการและเหตุผล: 
องค์กรสมยัใหมโ่ดยเฉพาะอยา่งยิ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีล าดบัชัน้ในการบงัคบับญัชาที่ซบัซ้อน มกัประสบปัญหากบัการ

สัง่งานให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาเข้าใจและสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเร็จได้ เนื่องจากล าดบัชัน้การบงัคบับญัชาจ านวนมากท าให้การ
สือ่สารบิดเบือนไปได้ ผู้บงัคบับญัชาบางคนอาจขาดทกัษะเร่ืองการสื่อสารกบัลกูน้องที่ดี อีกทัง้ยงัไม่สามารถเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ใน
การมอบหมายงานและการติดตามผลให้เหมาะสมกบัคนและงาน รวมถึงยงัขาดเทคนิคการจงูใจและกระตุ้นลกูน้องอยา่งถกูวิธี  

หลกัสตูรนีจ้ึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มทกัษะการสื่อสารให้กบัผู้บริหาร โดยเน้นที่การมอบหมายงานและการจูงใจให้ลกูน้องท างาน 
โดยการถ่ายทอดผ่านการบรรยายหลกัการและเทคนิคต่างๆ รวมถึงกรณีศึกษาและการฝึกปฏิบตัิที่จะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ
ทัง้ในหลกัการ เทคนิค และการปฏิบตัิจริง สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในองค์กรได้จริง 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 เรียนรู้หลกัการและเทคนิคในการสือ่สารกบัผู้ใต้บงัคบับญัชาในองค์กรอยา่งมีประสทิธิผล

 ศกึษาถงึการมอบหมายงานด้วยการมอบอ านาจอยา่งมืออาชีพและสามารถน าไปใช้ได้จริง

 สามารถวิเคราะห์ลกูน้องแตล่ะแบบและเลอืกใช้เทคนิคในการจงูใจและกระตุ้นลกูน้องได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย: 

 การสือ่สารภายในองค์กรอยา่งมปีระสทิธิภาพ

 เทคนิคการวเิคราะห์ตนเองและผู้อื่น

 บทบาทและลกัษณะของหวัหน้างานท่ีพงึปฏิบตักิบัลกูน้อง

 บทบาทและลกัษณะของหวัหน้างานท่ีควรหลกีเลีย่ง

 เทคนิคการสือ่สารกบัลกูน้องในรูปแบบและสถานการณ์ที่แตกตา่งกนั

 เทคนิคการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดรีะหวา่งหวัหน้ากบัลกูน้อง

 เทคนิคการสัง่งาน การแบง่งาน และการติดตามงานอยา่งมืออาชีพ

 หลกัการมอบอ านาจอยา่งมืออาชีพ

 เทคนิคการมอบอ านาจให้ได้งาน

 เทคนิคการวเิคราะห์บคุลกิลกัษณะ จดุแข็งและจดุออ่นของลกูน้อง

 หลกัการจงูใจและกระตุ้นให้ลกูน้องท างาน

 วิธีการจงูใจและกระตุ้นลกูน้องแตล่ะประเภทให้ท างาน

 การสร้างขวญั ก าลงัใจ ความเช่ือมัน่ และสร้างส านกึในทีมงาน

 การลดความขดัแย้งในการท างาน
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เหมาะส าหรับ: 

 หวัหน้างาน ผู้จดัการ ผู้บริหารและผู้ประกอบการ ที่ต้องการพฒันาทกัษะด้านการสือ่สารเพื่อการจงูใจลกูน้องให้มีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

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

คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

      086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:seminar@bostonnetwork.com


 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955/ 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 

E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

 

แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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