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Course: 
Effective Communication, Empowerment and Motivation 
สดุยอดเทคนคิการสือ่สาร การมอบหมายงาน และการจูงใจลูกนอ้งอย่างมืออาชีพ 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 

หลักการและเหตุผล: 
องคก์รสมยัใหมโ่ดยเฉพาะอยา่งยิ่งองคก์รที่มีขนาดใหญ่ และมีล  าดบัชัน้ในการบงัคบับญัชาที่ซบัซอ้น มกัประสบปัญหากบัการ

สั่งงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจและสามารถปฏิบตัิงานใหบ้รรลผุลส าเรจ็ได ้เนื่องจากล าดบัชัน้การบงัคบับญัชาจ านวนมากท าให้การ
สือ่สารบิดเบือนไปได ้ผูบ้งัคบับญัชาบางคนอาจขาดทกัษะเรื่องการสื่อสารกบัลกูนอ้งที่ดี อีกทัง้ยงัไม่สามารถเลือกใชเ้ทคนิคต่างๆ ใน
การมอบหมายงานและการติดตามผลใหเ้หมาะสมกบัคนและงาน รวมถึงยงัขาดเทคนิคการจงูใจและกระตุน้ลกูนอ้งอยา่งถกูวิธี  

หลกัสตูรนีจ้ึงไดร้บัการออกแบบมาเพื่อเพิ่มทกัษะการสื่อสารใหก้บัผูบ้ริหาร โดยเนน้ที่การมอบหมายงานและการจูงใจใหล้กูนอ้งท างาน 
โดยการถ่ายทอดผ่านการบรรยายหลกัการและเทคนิคต่างๆ รวมถึงกรณีศึกษาและการฝึกปฏิบตัิที่จะท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้ใจ
ทัง้ในหลกัการ เทคนิค และการปฏิบตัิจรงิ สามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการฝึกอบรมไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในองคก์รไดจ้รงิ 
 

ประโยชนท์ี่ได้รับ: 

 เรยีนรูห้ลกัการและเทคนิคในการสือ่สารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองคก์รอยา่งมีประสทิธิผล 

 ศกึษาถงึการมอบหมายงานดว้ยการมอบอ านาจอยา่งมืออาชีพและสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

 สามารถวิเคราะหล์กูนอ้งแตล่ะแบบและเลอืกใชเ้ทคนิคในการจงูใจและกระตุน้ลกูนอ้งไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 การสือ่สารภายในองคก์รอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

 เทคนิคการวเิคราะหต์นเองและผูอ้ื่น 

 บทบาทและลกัษณะของหวัหนา้งานท่ีพงึปฏิบตักิบัลกูนอ้ง 

 บทบาทและลกัษณะของหวัหนา้งานท่ีควรหลกีเลีย่ง 

 เทคนิคการสือ่สารกบัลกูนอ้งในรูปแบบและสถานการณท์ี่แตกตา่งกนั 

 เทคนิคการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดรีะหวา่งหวัหนา้กบัลกูนอ้ง 

 เทคนิคการสั่งงาน การแบง่งาน และการติดตามงานอยา่งมืออาชีพ 

 หลกัการมอบอ านาจอยา่งมืออาชีพ 

 เทคนิคการมอบอ านาจใหไ้ดง้าน 

 เทคนิคการวเิคราะหบ์คุลกิลกัษณะ จดุแข็งและจดุออ่นของลกูนอ้ง 

 หลกัการจงูใจและกระตุน้ใหล้กูนอ้งท างาน 

 วิธีการจงูใจและกระตุน้ลกูนอ้งแตล่ะประเภทใหท้ างาน   

 การสรา้งขวญั ก าลงัใจ ความเช่ือมั่น และสรา้งส านกึในทีมงาน 

 การลดความขดัแยง้ในการท างาน  
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เหมาะส าหรับ: 

 หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารและผูป้ระกอบการ ที่ตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นการสือ่สารเพื่อการจงูใจลกูนอ้งใหม้ีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

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

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  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) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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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
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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