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Course: 
Successful Supervisory Skills 
ทกัษะการเป็นหวัหนา้งานยคุใหม่ทีป่ระสบความส าเร็จ 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 
ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั ธุรกิจประเภทต่างๆ มีการแข่งขนักันอย่างสงูและมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง

แต่ละองคก์ารจะอยู่รอดไดจ้ะตอ้งมีการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งและทนักบัสถานการณใ์นปัจจบุนั อีกทัง้ยงัสามารถรองรบัปัญหาต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต ทรพัยากรบคุคลซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจของทกุองคก์ร โดยเฉพาะบคุลากรระดบับรหิาร 
หรือหวัหนา้งาน ซึ่งถือว่าเป็นตวักลางในการสรา้งการเปล่ียนแปลง (Change Agent) และมีอิทธิพลอย่างยิ่งที่จะน าพาองคก์รไปใน
ทิศทางที่ก าหนดไวไ้ดส้ าเรจ็ลลุ่วงหรือไม่ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยร์วมในการสรา้งบรรยากาศในการท างาน และวฒันธรรมองคก์ร แต่ปัญหา
ที่ส  าคญัของทุกองคก์รในปัจจบุนัก็คือ การปฏิบตัิตนของผูบ้ริหารท่ีไม่ทราบถึงบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเอง และมี
ปัญหาในเรื่องการส่ือสารกบัทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานใหเ้กิดประสิทธิผล อีกทัง้
ยังจะตอ้งท าใหเ้กิดบรรยากาศในการท างานที่เอือ้อ านวยต่อการสรา้งความไวว้างใจและจูงใจใหพ้นักงานท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ  

ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาวะผูน้  าใหก้ับผูบ้ริหาร ใหเ้ป็นบุคคลที่มีวิสยัทศันแ์ละเป้าหมาย
ในการท างานท่ีทา้ทาย มีพลงัอ านาจที่ไดร้บัการยอมรบัจากทกุฝ่าย สามารถกระตุน้จงูใจและส่ือสารใหผู้ใ้ตบ้ังคบับญัชาทุ่มเทท างาน
เพื่อใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว ้ 
 

วัตถุประสงค:์ 

• ตระหนกัถึงบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของหวัหนา้งานแบบผูน้  า 

• พฒันาแนวคิดในการบรหิารงานและการบรหิารคนแนวใหม่ 

• เสรมิสรา้งทกัษะส่ือสารดา้นการสั่งการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 

• เสรมิสรา้งทกัษะในการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

• พฒันาบคุลิกภาพ และทกัษะการพดูในท่ีชมุชน 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

• การวิเคราะหต์นเอง (Self-Assessment) 

• การบรหิารอารมณข์องตนเอง (Emotional Management) 

• การเตรียมพรอ้มสู่การเป็นผูน้  า 

• ความแตกต่างระหว่าง หวัหนา้  ผูน้  า และภาวะผูน้  า 

• คณุสมบตัิของหวัหนา้แบบผูน้  า 

• บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของหวัหนา้แบบผูน้  า 

• การสรา้งความไวว้างใจ และการยอมรบั 

• การวิเคราะห ์และบรหิารผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่มีอปุนิสยัแตกต่างกนัใหไ้ดผ้ลงาน (AM Model) 

• ทกัษะการส่ือสารเพื่อการสั่งการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 

• ทกัษะการสรา้งแรงจงูใจ และเทคนิคการต าหนิ/ลงโทษ 

• การบรหิารคนแบบ Day to Day Management  

• การบรหิารยคุใหม่- บรหิารแบบมีส่วนรว่ม (Participation Management) 
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เหมาะส าหรับ: 

• หวัหนา้งาน ผูบ้ริหารระดบัตน้และระดบักลาง หวัหนา้แผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผูท้ี่สนใจพฒันาตวัเองในดา้นการบริหารจดัการ  เพื่อ
เตรียมพรอ้มส าหรบัการกา้วเป็นผูบ้รหิารมืออาชีพในอนาคต 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  

 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสัมมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

  

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 

 

 

 

 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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