
 

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: 
Successful Supervisory Skills 
ทักษะการเปนหัวหนางานยุคใหมที่ประสบความสําเร็จ 

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

ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปจจุบัน ธุรกิจประเภทตางๆ มีการแขงขันกันอยางสูงและมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งแต

ละองคการจะอยูรอดไดจะตองมีการปรับตัวใหสอดคลองและทันกับสถานการณในปจจุบัน อีกทั้งยังสามารถรองรับปญหาตางๆ ที่

อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต ทรัพยากรบุคคลซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจของทุกองคกร โดยเฉพาะบุคลากรระดับบริหาร 

หรือหัวหนางาน ซึ่งถือวาเปนตัวกลางในการสรางการเปล่ียนแปลง (Change Agent) และมีอิทธิพลอยางย่ิงที่จะนําพาองคกรไปใน

ทิศทางที่กําหนดไวไดสําเร็จลุลวงหรือไม อีกทั้งยังเปนศูนยรวมในการสรางบรรยากาศในการทํางาน และวัฒนธรรมองคกร แตปญหา

ท่ีสําคัญของทุกองคกรในปจจุบันก็คือ การปฏิบัติตนของผูบริหารท่ีไมทราบถึงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง และมี

ปญหาในเร่ืองการส่ือสารกับทีมงาน ไมวาจะเปนเร่ืองการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานใหเกิดประสิทธิผล อีกทั้ง

ยังจะตองทําใหเกิดบรรยากาศในการทํางานท่ีเอื้ออํานวยตอการสรางความไววางใจและจูงใจใหพนักงานทํางานรวมกันอยางมี

ความสุข  

ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาศักยภาพทางดานภาวะผูนําใหกับผูบริหาร ใหเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศนและเปาหมายใน

การทํางานท่ีทาทาย มีพลังอํานาจท่ีไดรับการยอมรับจากทุกฝาย สามารถกระตุนจูงใจและส่ือสารใหผูใตบังคับบัญชาทุมเททํางาน

เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  
 
วัตถุประสงค: 

• ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของหัวหนางานแบบผูนํา 

• พัฒนาแนวคิดในการบริหารงานและการบริหารคนแนวใหม 

• เสริมสรางทักษะส่ือสารดานการส่ังการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 

• เสริมสรางทักษะในการสรางแรงจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชา 

• พัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการพูดในที่ชุมชน 

 
หัวขอการบรรยาย: 

• การวิเคราะหตนเอง (Self-Assessment) 

• การบริหารอารมณของตนเอง (Emotional Management) 

• การเตรียมพรอมสูการเปนผูนํา 

• ความแตกตางระหวาง หัวหนา  ผูนํา และภาวะผูนํา 

• คุณสมบัติของหัวหนาแบบผูนํา 

• บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของหัวหนาแบบผูนํา 

• การสรางความไววางใจ และการยอมรับ 

• การวิเคราะห และบริหารผูใตบังคับบัญชาที่มีอุปนิสัยแตกตางกันใหไดผลงาน (AM Model) 
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• ทักษะการส่ือสารเพื่อการส่ังการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 

• ทักษะการสรางแรงจูงใจ และเทคนิคการตําหนิ/ลงโทษ 

• การบริหารคนแบบ Day to Day Management  

• การบริหารยุคใหม- บริหารแบบมีสวนรวม (Participation Management) 
 
เหมาะสําหรับ: 

• หัวหนางาน ผูบริหารระดับตนและระดับกลาง หัวหนาแผนก/ฝาย รวมทั้งผูที่สนใจพัฒนาตัวเองในดานการบริหารจัดการ  เพื่อ

เตรียมพรอมสําหรับการกาวเปนผูบริหารมืออาชีพในอนาคต 
 
วิทยากร: 
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด  

 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วันที่  24 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จัสมิน ซิต้ี (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา 
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่ประสานงาน) 

 
คาใชจายในการเขารวมงานสัมมนา  

ราคา 4,800 บาท   (ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)  
 

คาฝกอบรม สามารถหักคาใชจายทางภาษีได 200%ของคาใชจายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป) 

 

สรางสรรคหลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่  โรงแรม จัสมิน ซิต้ี  (ซอยสุขุมวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 
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Registration Form 
บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด(สํานักงานใหญ) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105548037730 
*  ขอมูลผูเขารวมสัมมนา :(โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ) 

ขอมูลเพ่ือใชออกใบกํากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชัดเจนครบถวน เพ่ือความถูกตองของใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีที่ทานจะไดรบั) 

ชื่อที่ใหระบุในใบกํากับภาษี : ______________________________________________  ตามช่ือบริษัทดานบน 

ที่อยูที่ใหระบุในใบกํากับภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชําระเงินคาสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองที่นั่งไดที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ตอ 104,105,108,109 

วิธีการชําระเงิน 

 โอนเงินเขาบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด  

ธนาคารธนชาต    สาขารัชดาภิเษก     บัญชีออมทรัพยเลขที่ 260-2-15492-2  โอนวันที่ _________________ 

 ถือเช็คจายหนางานในนาม บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด 

 จายเงินสดหนางาน 

หากขอมูลครบถวนแลว กรุณาสงกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพรอมกับ 

สําเนาการโอนเงินที่ 0-2949-0991*                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จายมาย่ืนในวันสัมมนา 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสํารองท่ีนั่งใหแกผูสงเอกสารลงทะเบียนครบถวนและชําระเงินแลวเทานั้น 
• เจาหนาที่จะแจงยืนยันการลงทะเบียนของทานอีกคร้ังหลังจากไดรับเอกสาร 
• ในกรณีที่ทานสํารองที่นั่งไวแลวแตไมสามารถเขารวมการสัมมนาได   กรุณาแจงลวงหนากอนวันงานอยางนอย 10 วัน 
 หากไมแจงตามกําหนด ทานจะตองชําระคาธรรมเนียมเอกสารเปนจํานวน 50% ของอัตราคาลงทะเบียน 

หลักสูตรที่รวมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหนงงาน: _____________________________________แผนก/ฝาย: _____________________________________ 

 เบอรโทรศัพทที่ทํางาน: ___________________ตอ____________เบอรโทรศัพทมือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผูประสานงาน (HR)_______________________________เบอรโทรศัพท_____________________ตอ__________ 


