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Course: 
Excelling as a First Time Manager 
พฒันาตวัเองสู่การเป็นผูจ้ดัการมืออาชีพ 

 
Course ID: BN050017 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
Instructor:   
 
หลักการและเหตุผล: 

เพราะผู้ นําคือผู้ ท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง ในปัจจบุนัผู้ นําท่ีประสบความสําเร็จต้องใช้ทกัษะท่ีหลากหลายผสมผสานกนั ไม่
ว่าจะเป็นวิธีการใช้จิตวิทยาในการบงัคบับญัชาลกูน้อง การกระตุ้นและการโน้มน้าวใจลกูน้อง เพ่ือให้ทํางานอย่างสร้างสรรค์ 
และทํางานด้วยความรู้สึกท้าทาย อยากทํางานท่ียากให้สําเร็จ การทํางานเป็นทีม รวมทัง้การวิเคราะห์เพ่ือพฒันาลกูน้องเป็น
รายบคุคล และเทคนิคการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะสามารถยกระดบัองค์กรไปสู่ระดบัมาตรฐานสากลท่ามกลางพลวตัร
ของการดําเนินธรุกิจในยคุโลกาภิวฒัน์ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 ผู้ เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหวัหน้างาน และการพฒันา
ตนเองสูค่ณุลกัษณะของหวัหน้างานมืออาชีพ 

 เรียนรู้หลกัการและวธีิการพฒันา เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของลกูน้อง ด้วยการบงัคบับญัชา การสอนงาน ตลอดจน การจงูใจ
และการพฒันาทีมงานให้มีประสิทธิภาพการทํางานท่ีสงูขึน้ 

 
หวัข้อการบรรยาย: 

 การเปล่ียนแปลงและวิสยัทศัน์ใหม่เพ่ือการบริหารงาน  

 ผู้ นําคือผู้ ท่ีทําให้เกิดการเปลีย่นแปลง  

 บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของหวัหน้างาน 

 ภาวะผู้ นํากบัการพฒันาคณุลกัษณะความเป็นผู้ นําในตนเอง 

 เทคนิคการโน้มน้าวและจงูใจลกูน้องแบบตา่งๆ   

 Job Design for Motivation: การออกแบบงานเพ่ือให้เกิดการจงูใจ 

 Power & Empowerment: การใช้อํานาจและการมอบอํานาจ 

 Competition for Motivation: การจงูใจด้วยการแขง่ขนัท่ีมีประสทิธิภาพ 

 PM. Management: การบริหารแบบมีสว่นร่วมเพ่ือการจงูใจทีมงาน 

 Complain & Comment for Learning: การตําหนิและการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์ 

 การวิเคราะห์เพ่ือพฒันาลกูน้องเป็นรายบคุคลและเทคนิคการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 เทคนิคการวิเคราะห์และตดัสนิใจในการปฏิบตัิงานประจําวนั 

 การวางแผนงานและเทคนิคการติดตามงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
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. 


