Course:

Management Skills for New Managers
ทักษะการบริหารงานสาหรับผูจ้ ดั การมือใหม่
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)
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หลักการและเหตุผล:
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ส่งผลกระทบอย่างมากมาย ทัง้ ระดับบุคล หน่ว ยงาน
องค์กร ตลอดจนสังคมทั่วไป ดังนัน้ หัวหน้า ผูจ้ ัดการ หรือผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กร ทั้งผูท้ ่ีได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ หรือคนเก่าที่ดารง
ตาแหน่งอยู่แล้ว ต่างก็ตอ้ งยอมความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึน้
ผูบ้ ริหารในทุกระดับ เป็ นตาแหน่งที่มีความท้าทายอย่างสูงสาหรับองค์กร ผูด้ ารงตาแหน่งไม่ว่าเก่าหรือใหม่ จาเป็ นจะต้องมี
ความสามารถสูง ต้องยอมรับและเรียนรูส้ ิ่งใหม่ ๆ มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตัวสูง ต้องมีความรูค้ วามสามารถมากขึน้
มีทักษะการบริหารจัดการ และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่ทันยุคทั นยุคสมัย ทันเหตุการณ์มากขึน้ ต้องมีกลยุทธ์การบริหารสมัยใหม่
อย่างครบถ้วน เพื่อพัฒนาศักยภาพสูค่ วามเป็ นมืออาชีพที่ได้รบั การยอมรับอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์:
• เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรม ทัง้ ผูท้ ่ไี ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่ และคนเก่าที่ดารงตาแหน่งอยู่แล้ว ทราบถึงความสาคัญ และความจาเป็ น
ของการยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ให้สามารถปรับตัว พัฒนาตนเองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อการบริหารงาน
อย่างทันสมัยได้ประสิทธิภาพ
• เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ท่อี งค์กรกาหนด
• เพื่อพัฒนาทักษะ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการบริหารงานอย่างทันสมัย มีความเป็ นมืออาชีพ ทัง้ แบบ Normal & New
Normal
• เพื่อให้เห็นความสาคัญของการวิเคราะห์และพัฒนาบุคลากรต่าง Generation ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้เห็นความสาคัญของการทางานเป็ นทีม แบบทีมงานยุคใหม่ มีศกั ยภาพในการสร้างและการ พัฒนาบุคลากร ให้สามารถ
ทางานเป็ นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้สามารถสร้างความน่านับถือศรัทธา มีเทคนิคการครองใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สร้างการยอมรับ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้สามารถมีกลยุทธ์ในการป้องกันและขจัดข้อขัดแย้งในการทางานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานอย่างเหมาะสม
กับยุคสมัย
• เพื่อให้สามารถสร้างขวัญและกาลังใจ รวมทัง้ การประเมินผลงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างถูกต้อง เป็ นธรรม และทางานร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข
หัวข้อสัมมนา:
• ความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดที่ตอ้ งยอมรับ
• ความหมายที่แท้จริงของ New Manages
• โอกาสดี และโอกาสทอง สาหรับ New Manages
• ความท้าทายใหม่ ๆ สาหรับ New Managers
➢ จุดตายของ New Managers ที่พงึ ระวังและต้องก้าวผ่านให้สาเร็จ
➢ ความท้าทายขององค์กรยุคใหม่
➢ สถานการณ์ / ภาวะวิกฤติ ที่มีอาจมองข้าม
➢ โลกในยุค Disruption
➢ ความคาดหวัง ?
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• Normal & New Normal
• จุดเริ่มต้นสูค่ วามสาเร็จที่เยี่ยมยอดของ New Managers
➢ การประเมินศักยภาพพืน้ ฐานของตนเองในการเป็ นนักบริหาร
➢ การปรับบทบาทหน้าที่เดิม สู่ บทบาทหน้าที่ใหม่
➢ หน้ากากของตาแหน่งที่สวมและบทบาทที่แสดง
➢ ต้นไม้แห่งชีวิตของผูน้ า หรือ นักบริหาร
➢ ศักดิศ์ รีนกั บริหาร
• จะเสริมสร้างภาวะผูน้ าให้กบั ตนเองได้อย่างไร
• มุมมองใหม่ มิติใหม่ ของการบริหาร
• เทคนิคการปรับตัว ปรับใจ ปรับวิสยั ทัศน์ พัฒนาความคิด พิชิตความสาเร็จ
• ทักษะที่สาคัญสาหรับ New Managers
➢ Upskill
➢ Reskill
• ทักษะที่สาคัญเพื่อเลื่อนชัน้ สู่ความสาเร็จสาหรับมืออาชีพยุคใหม่
• ทักษะด้านการบริหารและจัดการองค์กรแนวใหม่
• ทักษะด้านการจัดการงานสู่ความสาเร็จ
• ทักษะและกลยุทธ์ดา้ นการบริหารจัดการคน อย่างมีประสิทธิภาพ
• ศิลปะการบังคับบัญชาและการบริหารงานอย่างมืออาชีพ แบบสูตรสาเร็จ เรียนลัด พัฒนาตนเอง อย่างได้ผล
➢ หลักการบริหารคน และเทคนิคการวิเคราะห์คน
➢ การบริหารจัดการและการพัฒนาคนต่าง Generation
➢ การสร้างความน่านับถือศรัทธาและการครองใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
➢ การพัฒนาบุคลากร การฝึ กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน Coaching Mentoring Consulting Job Rotation ฯลฯ
➢ Delegation
➢ Monitoring & Control
• เทคนิคการสร้างและการพัฒนาทีมงานยุคใหม่ท่ีได้ผลจริง
• กลยุทธ์การป้องกันและขจัดข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการสร้างขวัญกาลังใจ และการประเมินผลงาน
• เทคนิคการสร้างความเป็ นหนึง่ เพื่อการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
วิธีการสัมมนา:
• กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ท่ีแปลกใหม่ สนุกสนาน เป็ นกันเอง
• รูปแบบการอบรมเป็ นลักษณะ กิจกรรมนาการบรรยาย โดยวิทยากรมืออาชีพที่ได้บรรยากาศความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
ได้สาระแห่งการเรียนรูส้ าหรับการเป็ นผูจ้ ดั การที่ประสบความสาเร็จแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง
• กิจกรรม Work Sheet / Workshop / Role Playing
• กิจกรรม กรณีศกึ ษา จาก Clip VCD “ ผูน้ าแบบสามก๊ก” และ Clip VDO ต่าง ๆ
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

• ร่วมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสูก่ ารทางานในองค์กรโดยเน้นการให้ความสาคัญ กับประโยชน์ท่ไี ด้รบั อย่างแท้จริง
เหมาะสาหรับ:
• หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ หรือผูบ้ ริหารทุกระดับ ที่ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ และคนเก่าที่ดารงตาแหน่งอยู่แล้ว ตลอดจนผูท้ ่ีสนใจการเรียนรู ้
สาหรับการบริหารยุคใหม่
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
การศึกษา
• ระดับปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES
และ O.D. INSTITUE OHIO, USA
ประสบการณ์การทางาน
• วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ท่ีเป็ นทัง้ นักคิด นักวิชาการ นักปฏิบตั ิ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด นักสื่อสารมวลชน ใน
คนเดียวกัน มีประสบการณ์ทางานโดยตรงทัง้ ภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่
• เป็ นผูช้ านาญการในการฝึ กอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้านต่าง ๆ เช่น ภาวะผูน้ า การบริหาร
วัฒนธรรมองค์กร การจัดการ การขาย การบริการ การตลาด การสื่อสาร การปรับทัศนคติและแนวคิด การปลุกพลังและการ
สร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด Team Building กิจกรรม Walk Rally สมัยใหม่ ฯลฯ
• เป็ นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้กบั หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนมากว่า 25 ปี
• เป็ นที่ปรึกษาและวางแผนในการพัฒนาและการปฏิรูปองค์กร
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่ รงแรมจัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ ทียบเท่า
(สถานทีอ่ าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน)
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม กรุ ณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
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ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย

แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานทีอ่ าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน)

Registration For
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Registration Form
บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด (สานักงานใหญ่) 573/140 ซอยรามคาแหง 39 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 02-949-0955, 02-318-6891 Fax: 02-949-0991
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0105548037730
ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)
หลักสูตรทีร่ ่วมสัมมนา
ชื่อ-นามสกุล

วันสัมมนา

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

บริษัท

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ตาแหน่งงาน:

แผนก/ฝ่ าย:

เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน:

เบอร์โทรศัพท์มือถือ:

เบอร์โทรสาร Fax:

E-mail:
เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)

ข้อมูลเพือ่ ใช้ออกใบกากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชัดเจนครบถ้วน เพือ่ ความถูกต้องของใบเสร็จ/ใบกากับภาษี ที่ทา่ นจะได้รบั )
ชื่อที่ให้ระบุในใบกากับภาษี :

ตามชื่อบริษัทด้านบน

ที่อยู่ที่ให้ระบุในใบกากับภาษี:

การชาระเงินค่าสัมมนา :

สามารถสอบถามรายละเอียดและสารองที่น่ งั ได้ที่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต สาขาเอสพละนาด รัชดา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 667-2-01501-0 โอนวันที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่

ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
จ่ายเงินสดหน้างาน
ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุ ณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมสาเนาการโอนเงินที่ 02-949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสารองที่น่ งั ให้แก่ผสู้ ง่ เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชาระเงินแล้วเท่านัน้
2) เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนของท่านอีกครัง้ หลังจากได้รบั เอกสาร
3) ในกรณีที่ทา่ นสารองที่น่ งั ไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงานอย่างน้อย 10 วัน
*หากไม่แจ้งตามกาหนด ท่านจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*
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