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Course: 
The 4 Dimensional Manager 
พฒันาสดุยอดทกัษะการบริหารสู่การเป็นผูจ้ดัการระดบัคณุภาพ 

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

การท่ีคนๆหนึง่จะขึน้มาเป็นหวัหน้าคนได้นัน้ จะต้องอาศยัปัจจยัประกอบมากมาย แต่ปัจจยัหนึ่งท่ีมีความสําคญัและสามารถ
พฒันาให้มีศกัยภาพขึน้ได้ คือ ทกัษะและความรู้ด้านการบริหาร ท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีผู้บริหารใช้ในการจดัการกบัทัง้งานและคน
ให้เดินไปในทิศทางท่ีให้ประสิทธิภาพสงูสดุ หลกัสตูร The 4 Dimensional Manager เป็นหลกัสตูรท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือเน้นเร่ือง
ของการให้ความรู้ในทกัษะการบริหารทัง้ 4 ด้านเป็นสําคญัไม่วา่จะเป็น วิสยัทศัน์แห่งการเป็นผู้ นํา การสื่อสาร กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา การ
โน้มน้าวใจ และการบริหารเวลา ผ่านการบรรยายและการทํา Workshop เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําแนวคิดต่างๆ ไปใช้ได้
ในการทํางานจริง 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 พฒันาและปรับปรุงความสามารถในการบริหารจดัการ เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นผู้จดัการระดบัมืออาชีพท่ีสามารถจดัการคนและงานได้
อย่างมีประสิทธิผล 

 เปิดโลกทศัน์และวิทยาการความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการบริหารจดัการ เพ่ือนํามาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการทํางาน 

 เพ่ิมพนูทกัษะการเป็นสดุยอดผู้จดัการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ วิสยัทศัน์แห่งการเป็นผู้ นํา  การสื่อสาร  การโน้มน้าวใจ และการบริหาร
เวลา 

 
หวัข้อบรรยาย: 

 ความแตกต่างระหว่างผู้ นําและผู้จดัการ 

 การคิดและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

 วิสยัทศัน์และการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ 

 การกําหนดเป้าหมายและการไปสู่จดุหมายโดยเทคนิคการสร้างภาพแบบย้อนกลบั 

 การวดัระดบัความสําเร็จและการดําเนินการ 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 ทกัษะการสื่อสารของผู้ นํา 

 ABC model 

 ทกัษะการส่ือสารแบบ Visual, Vocal และ  Verbal 

 เทคนิคการบริหารความขดัแย้ง 

 การบริหารคนให้เหมาะสมกบัความสามารถท่ีมีอย่างเต็มท่ี 

 เทคนิคเพ่ือการเป็นผู้ ติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารความสามารถของลกูน้อง (ABC performers) 

 การเป็น Coach ท่ีดี  และการ Feedback เพ่ือการพฒันาคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 เทคนิคการสร้างแรงจงูใจในการทํางาน 

 ข้อเท็จจริงในการสร้างแรงจงูใจท่ีถกูต้อง 

 เทคนิคการเสริมงานโดยอ้างองิจากส่ิงท่ีลกูน้องให้ความสนใจ 

 การปลกูฝังจิตสํานกึรักองค์กรให้กบัลกูน้อง  

 เทคนิคการบริหารเวลา 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 
เหมะสาํหรับ: 

 ผู้บริหารทกุระดบั หวัหน้าแผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผู้ ท่ีสนใจพฒันาตวัเองในด้านการบริหารจดัการ  เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 
วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 10 มิถนุายน 2559 เวลา   09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเท่า 
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 4,800 บาท   (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  
 

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

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 
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แผนท่ี  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 
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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: ตวับรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตวัพมิพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบกาํกบัภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีที่ทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยู่ท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

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 ขอสงวนสิทธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้ส่งเอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเท่านัน้ 
 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบยีนของท่านอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีท่ีท่านสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอย่างน้อย 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__________ 


