
 

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: 

Management Skills for New Managers 
ทกัษะการบริหารงานสําหรบัผูจ้ดัการมือใหม่ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล 

ตําแหน่งผู้จดัการเป็นตําแหน่งท่ีมีความท้าทายความสามารถค่อนข้างสงู เป็นผู้บริหารท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัพนกังานหรือเจ้าหน้าท่ี
ระดบัปฏิบติัการ เป็นผู้ ท่ีมีทัง้ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ใต้บงัคบับญัชา  มีหน้าท่ีทัง้รับคําสัง่  และต้องถ่ายทอดคําสัง่สู่การปฏิบติั รวมทัง้
ควบคมุการปฏิบติังานให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

แตเ่ป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกมาก ท่ีผู้จดัการจํานวนไม่น้อย ท่ีไม่สามารถสร้างความสมหวงัให้กบั องค์กร เพราะไม่ว่าจะมีคณุสมบติั
เบือ้งต้นเหมาะสม หรือมีบญุพาวาสนาสง่ให้ได้รับตําแหน่งก็ตาม แตตํ่าแหน่งท่ีสําคญัอย่างนี ้ผู้ ดํารงตําแหน่งผู้จดัการจําเป็นจะต้อง
มีความพร้อมในงานบริหารอย่างครบถ้วน แบบมืออาชีพอย่างแท้จริง ต้องมีความสามารถรอบด้าน ทัง้ความรู้ความคิด จิตใจ 
ประสบการณ์ และการพฒันาคนเองอยา่งตอ่เน่ือง   

ดงันัน้ผู้ ท่ีจะก้าวเข้าสู่ตําแหน่ง จําเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมตัง้แต่มาตรฐานเบือ้งต้น จนถึงระดบัสงู ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถ
เป็นกําลงัสําคญัในการนําพาองค์กรผา่นการแข่งขนัสูค่วามสําเร็จระดบัแนวหน้าได้อยา่งสมบรูณ์แบบ 

 
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ทราบถงึความสําคญั และความจําเป็น ของการพฒันาตนเองเพ่ือการบริหารงานอยา่งมีประสทิธิภาพอยา่งผู้จดัการมือ
อาชีพ 

 เพ่ือให้ตระหนกัถงึบทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผู้จดัการ ตามบทบาทท่ีองค์กรกําหนด 

 เพ่ือให้รู้จกัการปรับตวั เพ่ือการแก้ไขตนเอง ให้สามารถบริหารงานในตําแหน่งผู้จดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 เพ่ือพฒันาศิลปะการบงัคบับญัชาและการบริหารงานสําหรับผู้จดัการมืออาชีพยคุใหม่ 

 เพ่ือพฒันาทกัษะท่ีจําเป็นของผู้จดัการ ตลอดจนการแสดงออกตา่ง ๆ  อยา่งน่านบัถือศรัทธา 

 เพ่ือให้เหน็ความสําคญัของการทํางานเป็นทีม มีศกัยภาพในการสร้างและการพฒันาทีมงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

 เพ่ือให้สามารถครองใจผู้ใต้บงัคบับญัชาและควบคมุให้สามารถปฏิบติังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 เพ่ือให้สามารถขจดัข้อขดัแย้งในการทํางานและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 

 เพ่ือให้สามารถสร้างขวญัและกําลงัใจ รวมทัง้การประเมินผลงานผู้ใต้บงัคบับญัชาได้อยา่งถกูต้อง เป็นธรรมให้สามารถทํางาน
ร่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ 

 
หัวข้อสัมมนา 

 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เก่ียวกบัการบริหารแบบกนัเอง 

 ความท้าทายทางความคิดใหม่ ๆ สําหรับผู้จดัการมือใหมแ่ละมืออาชีพ 

 จดุตายของผู้จดัการมือใหมท่ี่พงึระวงัและต้องก้าวผา่นให้สําเร็จ 

 มมุมองใหม่ มิติใหม ่ของการบริหาร 

 เทคนิคการปรับตวั ปรับใจ ปรับวิสยัทศัน์ พฒันาความคิดพิชิตความสําเร็จให้องค์กร 
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 ทกัษะด้านการบริหารและจดัการองค์กรแนวใหม่ 

 ศิลปะการบงัคบับญัชาและการบริหารงานอยา่งมืออาชีพ 

 เทคนิคการสร้างและการพฒันาทีมงานท่ีได้ผลจริง 

 กลยทุธ์การขจดัข้อขดัแย้งอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 เทคนิคการสร้างขวญักําลงัใจ และการประเมินผลงาน 

 กรณีศกึษา จาก   CLIP VDO  กลยทุธ์นกับริหารแบบ “ สามก๊ก ” 
 
วธีิการสัมมนา 
 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ท่ีแปลกใหม ่สนกุสนาน เป็นกนัเอง 

 รูปแบบการอบรมเป็นลกัษณะ กิจกรรมนําการบรรยาย  โดยวิทยากรมืออาชีพท่ีได้บรรยากาศความสนกุสนานเพลิดเพลนิ และ
ได้สาระแหง่การเรียนรู้สําหรับการเป็นผู้จดัการท่ีประสบความสําเร็จแบบมืออาชีพอยา่งแท้จริง 

 กิจกรรม WORK  SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING 

 กิจกรรมกรณีศกึษา จาก VCD “ ผู้ นําแบบสามก๊ก” 

 กิจกรรม กรณีศกึษา    

 ร่วมสรุปข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะสูก่ารทํางานในองค์กรโดยเน้นการให้ความสําคญั กบัประโยชน์ท่ีได้รับอยา่งแท้จริง (ชม
ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวทัง้แบบทางการและแบบหลดุ ๆ สนกุ ๆ ) จากการร่วมกิจกรรมพร้อมสรุปสาระแต่ละกิจกรรมร่วมกนั  

 

เหมาะสาํหรับ 

 ผู้บริหารทกุระดบั หวัหน้าแผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผู้ ท่ีสนใจพฒันาตวัเองในด้านการบริหารจดัการ  เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการก้าว
เป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 
วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด 
การศกึษา 
 ระดบัปริญญาเอก ด้านการพฒันาและการปฏิรูปองค์การ  จาก  CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ท่ีเป็นทัง้นักคิด นักวิชาการ       นักปฏิบัติ นักอบรม นักกิจกรรม   นักพูด   นัก

ส่ือสารมวลชน   ในคนเดียวกนั  มีประสบการณ์ทํางานโดยตรงทัง้ภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 

 เป็นผู้ ชํานาญการในการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้านต่าง ๆ เช่น     ภาวะผู้ นํา การบริหาร 
วฒันธรรมองค์กร การจดัการ    การขาย การบริการ การตลาด การส่ือสาร  การปรับทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการ
สร้างแรงบนัดาลใจ   การพฒันาบคุลกิภาพ   ศิลปะการพดู   Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม ่ฯลฯ  

 เป็นวิทยากรและท่ีปรึกษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนมากวา่ 25 ปี 

 เป็นท่ีปรึกษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองค์กร  
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วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วนัท่ี 13 กนัยายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23)   
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 
 
 
 
แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23)  (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration For 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สํานกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ออกใบกาํกับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วธีิการชาํระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต    สาขาเอสพลานาด รัชดา     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 
ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขาแยกศรีวรา         บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991*                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 
 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีท่ีทา่นสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน   

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


