Course:

Successful Supervisory Skills
ทักษะการเป็ นหัวหน้างานยุคใหม่ทีป่ ระสบความสาเร็จ
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปั จจุบนั ธุรกิจประเภทต่างๆ มีการแข่งขันกันอย่างสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ซึง่ แต่ละองค์กรจะอยูร่ อดได้ จะต้ องมีการปรับตัวให้ สอดคล้ องและทันกับสถานการณ์ในปั จจุบนั อีกทังยั
้ งสามารถรองรับปั ญหาต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต ทรัพยากรบุคคลซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจของทุกองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรระดับบริ หาร
หรื อหัวหน้ างาน ซึง่ ถือว่าเป็ นตัวกลางในการสร้ างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และมีอิทธิพลอย่างยิ่งที่จะนาพาองค์กรไปใน
ทิศทางที่กาหนดไว้ ได้ สาเร็ จลุลว่ งหรื อไม่ อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์รวมในการสร้ างบรรยากาศในการทางาน และวัฒนธรรมองค์กร แต่ปัญหา
ที่สาคัญของทุกองค์กรในปั จจุบันก็คือ การปฏิบตั ิตนของผู้บริ ห ารที่ไม่ทราบถึงบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมี
ปั ญหาในเรื่ องการสือ่ สารกับทีมงาน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานให้ เกิดประสิทธิผล อีกทัง้
ยังจะต้ องทาให้ เกิดบรรยากาศในการทางานที่เอื ้ออานวยต่อการสร้ างความไว้ วางใจและจูงใจให้ พนั กงานทางานร่ วมกันอย่างมี
ความสุข
ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องพัฒนาศักยภาพทางด้ านภาวะผู้นาให้ กบั ผู้บริ หาร ให้ เป็ นบุคคลที่มีวิสยั ทัศน์และเป้าหมาย
ในการทางานที่ท้าทาย มีพลังอานาจที่ได้ รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย สามารถกระตุ้นจูงใจและสือ่ สารให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทุ่มเททางาน
เพื่อให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
วัตถุประสงค์ :
 ตระหนักถึงบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้ างานแบบผู้นา
 พัฒนาแนวคิดในการบริ หารงานและการบริ หารคนแนวใหม่
 เสริ มสร้ างทักษะสือ่ สารด้ านการสัง่ การ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
 เสริ มสร้ างทักษะในการสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
 พัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการพูดในที่ชมุ ชน
หัวข้ อการบรรยาย:
 การวิเคราะห์ตนเอง (Self-Assessment)
 การบริ หารอารมณ์ของตนเอง (Emotional Management)
 การเตรี ยมพร้ อมสูก่ ารเป็ นผู้นา
 ความแตกต่างระหว่าง หัวหน้ า ผู้นา และภาวะผู้นา
 คุณสมบัติของหัวหน้ าแบบผู้นา
 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้ าแบบผู้นา
 การสร้ างความไว้ วางใจ และการยอมรับ
 การวิเคราะห์ และบริ หารผู้ใต้ บงั คับบัญชาที่มีอปุ นิสยั แตกต่างกันให้ ได้ ผลงาน (AM Model)
 ทักษะการสือ่ สารเพื่อการสัง่ การ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
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 ทักษะการสร้ างแรงจูงใจ และเทคนิคการตาหนิ/ลงโทษ
 การบริ หารคนแบบ Day to Day Management
 การบริ หารยุคใหม่ - บริ หารแบบมีสว่ นร่วม (Participation Management)
เหมาะสาหรับ:
 หัวหน้ างาน ผู้บริ หารระดับต้ นและระดับกลาง หัวหน้ าแผนก/ฝ่ าย รวมทังผู
้ ้ ที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้ านการบริ หารจัดการ
เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการก้ าวเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพในอนาคต
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา
วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) หรื อโรงแรมที่เทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
ราคา 5,900 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด (สานักงานใหญ่) 573/140 ซอยรามคาแหง 39 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภาษาไทย)_________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________________

ตาแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่ าย: _____________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทางาน: ___________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:__________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์ โทรศัพท์_____________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบความชัดเจนครบถ้ วน เพื่อความถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกากับภาษีที่ท่านจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกากับภาษี : ______________________________________________ ตามชื่อบริ ษัทด้ านบน
ที่อยูท่ ี่ให้ ระบุในใบกากับภาษี : _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอียดและสารองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน

โอนเงินเข้ าบัญชี บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนาคารธนชาต สาขาเอสพละนาด รัชดา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่________________________
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีแ่ ยกศรี วรา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่________________________

ถือเช็คจ่ายหน้ างานในนาม บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด

จ่ายเงินสดหน้ างาน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax มาพร้ อมกับ
สาเนาการโอนเงินที่ 0-2949-0991*
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสารองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสารลงทะเบียนครบถ้ วนและชาระเงินแล้ วเท่านัน้
 เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งยืนยันการลงทะเบียนของท่านอีกครัง้ หลังจากได้ รับเอกสาร
 ในกรณีที่ทา่ นสารองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สามารถเข้ าร่วมการสัมมนาได้ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าก่อนวันงานอย่างน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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