
 

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 

 

Course: 
The 4 Dimensional Manager 
พฒันาสดุยอดทกัษะการบริหารสู่การเป็นผูจ้ดัการระดบัคณุภาพ 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 

การท่ีคนๆ หนึง่จะขึน้มาเป็นหวัหน้าคนได้นัน้ จะต้องอาศยัปัจจยัประกอบมากมาย แตปั่จจยัหนึ่งท่ีมีความสําคญัและสามารถ
พฒันาให้มีศกัยภาพขึน้ได้ คือ ทกัษะและความรู้ด้านการบริหาร ท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีผู้บริหารใช้ในการจดัการกบัทัง้งานและคน
ให้เดินไปในทิศทางท่ีให้ประสิทธิภาพสงูสดุ หลกัสตูร The 4 Dimensional Manager เป็นหลกัสตูรท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือเน้นเร่ือง
ของการให้ความรู้ในทกัษะการบริหารทัง้ 4 ด้านเป็นสําคญัไมว่า่จะเป็น วิสยัทศัน์แห่งการเป็นผู้ นํา การส่ือสาร กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา การ
โน้มน้าวใจ และการบริหารเวลา ผ่านการบรรยายและการทํา Workshop เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําแนวคิดต่างๆ ไปใช้ได้
ในการทํางานจริง 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 พฒันาและปรับปรุงความสามารถในการบริหารจดัการ เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นผู้จดัการระดบัมืออาชีพท่ีสามารถจดัการคนและงานได้
อยา่งมีประสทิธิผล 

 เปิดโลกทศัน์และวิทยาการความรู้ใหม ่ๆ ทางด้านการบริหารจดัการ เพ่ือนํามาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการทํางาน 

 เพิ่มพนูทกัษะการเป็นสดุยอดผู้จดัการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ วิสยัทศัน์แหง่การเป็นผู้ นํา  การส่ือสาร  การโน้มน้าวใจ และการบริหาร
เวลา 

 
หัวข้อบรรยาย: 

 ความแตกตา่งระหวา่งผู้ นําและผู้จดัการ 

 การคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

 วิสยัทศัน์และการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  

 การกําหนดเป้าหมายและการไปสูจ่ดุหมายโดยเทคนิคการสร้างภาพแบบย้อนกลบั 

 การวดัระดบัความสําเร็จและการดําเนินการ 

 การบริหารการเปล่ียนแปลง 

 ทกัษะการส่ือสารของผู้ นํา 

 ABC model 

 ทกัษะการส่ือสารแบบ Visual, Vocal และ  Verbal 

 เทคนิคการบริหารความขดัแย้ง 

 การบริหารคนให้เหมาะสมกบัความสามารถท่ีมีอยา่งเตม็ท่ี 

 เทคนิคเพ่ือการเป็นผู้ ติดตามงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 การบริหารความสามารถของลกูน้อง (ABC performers) 

 การเป็น Coach ท่ีดี  และการ Feedback เพ่ือการพฒันาคนอย่างมีประสทิธิภาพ 
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 เทคนิคการสร้างแรงจงูใจในการทํางาน 

 ข้อเทจ็จริงในการสร้างแรงจงูใจท่ีถกูต้อง 

 เทคนิคการเสริมงานโดยอ้างอิงจากสิง่ท่ีลกูน้องให้ความสนใจ 

 การปลกูฝังจิตสํานกึรักองค์กรให้กบัลกูน้อง  

 เทคนิคการบริหารเวลา 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 
เหมะสาํหรับ: 

 ผู้บริหารทกุระดบั หวัหน้าแผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผู้ ท่ีสนใจพฒันาตวัเองในด้านการบริหารจดัการ  เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 
 

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. 


