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Course: 
The 4 Dimensional Manager 
พฒันาสดุยอดทกัษะการบริหารสู่การเป็นผูจ้ดัการระดบัคณุภาพ 

 
Course ID: BN050022 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
Instructor: 
 
หลักการและเหตุผล: 
การท่ีคนๆหนึง่จะขึน้มาเป็นหวัหน้าคนได้นัน้ จะต้องอาศยัปัจจยัประกอบมากมาย แตปั่จจยัหนึง่ท่ีมีความสําคญัและสามารถ
พฒันาให้มีศกัยภาพขึน้ได้ คือ ทกัษะและความรู้ด้านการบริหาร ท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีผู้บริหารใช้ในการจดัการกบัทัง้งาน
และคนให้เดินไปในทิศทางท่ีให้ผลติภาพสงูสดุ หลกัสตูร The 4 Dimensional Manager เป็นหลกัสตูรท่ีได้รับการออกแบบมา
เพ่ือเน้นเร่ืองของการให้ความรู้ในทกัษะการบริหารทัง้ 4 ด้านเป็นสําคญัไม่วา่จะเป็น Dominance, Influence, 
Supportiveness และ Conscientiousness ผา่นการบรรยายและการทํา Workshop เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนํา
แนวคิดต่างๆไปใช้ได้ในการทํางานจริง 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 พฒันาและปรับปรุงความสามารถในการบริหารจดัการ เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นผู้จดัการระดบัมืออาชีพท่ีสามารถจดัการคนและ
งานได้อย่างมีประสิทธิผล 

 เปิดโลกทศัน์และวิทยาการความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการบริหารจดัการ เพ่ือนํามาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการทํางานใน
สภาพแวดล้อมในการทํางานทา่มกลางกระแสความเปลีย่นแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์ 

 
หวัข้อการบรรยาย: 

 หลกัการบริหารคนและงานอย่างผู้จดัการระดบัโลก ท่ีพิสจูน์แล้ว  

 การวิเคราะห์คน และบริหารคนในแบบตา่งๆ เพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุ 

 หลกัการตดัสนิใจเร่ืองคน และการเลือกใช้คนให้เหมาะสม 

 วิธีการลดความขดัแย้งในท่ีทํางาน ก่อนท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียกบัองค์กร 

 เรียนรู้วธีิการส่ือสารท่ีชดัเจน การมอบหมายงานอยา่งมีประสิทธิผล 

 การจดัความสําคญัของงาน การแบง่เวลาอยา่งผู้บริหารชัน้นําของโลก 

 การจดัการประชมุอยา่งมีประสทิธิผล และได้งานตามเป้าหมาย 

 ศิลปะการควบคมุและตามงานอยา่งมีระบบ มีประสิทธิผล 

 การพฒันาศกัยภาพของทีมงานเป็นรายทีมและรายบคุคล 

 ศิลปะการจงูใจ โน้มน้าว กระตุ้นทีมงานและพนกังานในสายงานสูป่ระสทิธิภาพสงูสดุ 
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เหมะสาํหรับ: 

 เจ้าของกิจการ หวัหน้างาน ผู้บริหารระดบัต้นและระดบักลาง หวัหน้าแผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผู้ ท่ีสนใจพฒันาตวัเองในด้านการ
บริหารจดัการ  เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 
 

Why Boston Network? 
 

 World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

 Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top 
business practitioners who have been in the trenches 

 Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% 
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

 Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in 
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable 
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 
executive participants countrywide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 
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