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Course: 
Developing Leadership Skills 
พฒันาภาวะผูนํ้าและทกัษะการจดัการสู่การเป็นผูบ้ริหารมือหน่ึง 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 
ถ้าคุณอยากก้าวขึน้เป็นผู้ นําระดบัมืออาชีพท่ีเก่งทํางาน เก่งประสานลกูน้อง พลาดไม่ได้กับหลกัสตูรท่ีจะทําให้คุณค้นพบสไตล์ผู้ นําท่ี
เหมาะสมกับตวัคุณและเหมาะสมกับสถานการณ์ ก้าวไปสู่สดุยอดการเป็นผู้ นําอย่างมัน่ใจในสไตล์ของตวัคุณเอง เพ่ือนําไปใช้ในการ
ทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 แนวคิดการบริหารงานแนวใหมเ่พ่ือการพฒันาและการปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางาน   

 หลกัการในการพฒันาตวัเองไปสูก่ารเป็นผู้บริหารมืออาชีพท่ีประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงานและเป็นท่ีรักของลกูน้อง 

 วิธีการสร้างพลงักระตุ้นทีมงานเพ่ือนํามาซึง่ความสําเร็จของตวัคณุและองค์กร 

 ช่วยเสริมสร้างความรู้และศกัยภาพความเป็นผู้ นําท่ีรู้ทัง้ทฤษฎีและสามารถนําไปปฏิบติัได้จริง 
 
หัวข้อการบรรยาย: 

 การเปล่ียนแปลงและวิสยัทศัน์เพ่ือการบริหารงานแบบใหม ่

 ผู้ นําคือผู้ ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

 วิสยัทศัน์และการพฒันาวิสยัทศัน์ 

 การวิเคราะห์และพฒันาลกูน้องเป็นรายบคุคล (AR Model) 

 เทคนิคการมอบหมายงานเพ่ือการบงัคบับญัชาสําหรับลกูน้องแตล่ะประเภท 

 การสัง่งาน/หรือบอกงาน 

 การสอนงาน 

 เทคนิคการศกึษา หรือหารือในงาน 

 การมอบหมายงานและยกงานให้ปฏิบติั 

 เคร่ืองมือท่ีผู้บริหารใช้ในการกระตุ้นลกูน้อง 

 Job Design Power 

 Team for Unity 

 เทคนิคการติดตามงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การฝึกทําแผนปฏิบติัการ (Workshop & Action Plan for Analyzing) 
 
เหมาะสาํหรับ: 

 เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดบักลางและระดบัสงู รวมถงึบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจในเร่ืองการพฒันาศกัยภาพในการบริหารงานให้มี
ประสทิธิภาพสงูสดุ 
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วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
การศกึษา  

 ปริญญาโท     
การศกึษามหาบณัฑิต (เทคโนโลยีทางการศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การบริหารองค์การและการจดัการ)   

 
ประวัตกิารทาํงาน 

 หวัหน้าแผนกฝึกอบรม (Chief Training)  บริษัท ดาต้าแมท จํากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการแผนกฝึกอบรม      บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากดั 

 ผู้จดัการแผนหลกัสตูรและประเมินผล     บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากดั 

 กองพฒันาบคุคลและระบบงาน   การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 

 ท่ีปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 

 วิทยากรประจํา สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาคตะวนัตกตอนบน (สพุรรณบรีุ)  

 วิทยากรประจํา ศนูย์อนรัุกษ์พลงังานแหง่ประเทศไทย 

 วิทยากรประจํา สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้   (ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเท่า 
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

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

 
สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 
E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com 

แผนที่   โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23)         (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  (สํานกังานใหญ่)  573/140  ซอยรามคําแหง 39  แขวงพลบัพลา 

 เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 02-318-6891 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    สาขารัชดาภิเษก     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  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__________ 


