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Course: 

Essential Skills for Excellent Supervisor  
ทกัษะส ำคญัส ำหรับหวัหน้ำงำนชัน้ยอด 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 
หลักการและเหตุผล: 

บทบาทและเทคนิคที่ผู้น า หวัหน้างานหรือผู้จดัการขององค์กรควรรู้ ซึง่มีทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนลกัษณะต่างๆ  
มีทัง้การบงัคบับัญชา สอนงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร รวมถงึการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารให้ได้งาน ให้
ได้ใจคน รวมถงึศิลปะและคณุลกัษณะของการเป็นหวัหน้างานที่ดีในสายตาของลกูน้อง 
 
วัตถปุระสงค์: 

 ทราบถงึบทบาทของการเป็นหวัหน้างานชัน้ยอด 

 รู้เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน การสือ่สารงานกบัทีมงาน และการตดัสนิใจอย่างมีประสทิธิภาพ 

 เป็นหวัหน้างานสไตล์ผู้น าที่ได้ทัง้ใจคนและได้ทัง้งาน 

 เพื่อให้หวัหน้างานสามารถติดตาม แนะน า และโค้ชลกูน้องตนเองได้ตามแนวทางเดียวกนัที่ถูกต้อง 
 
หัวข้อสัมมนา: 

 คณุลกัษณะของหวัหน้างานที่ดี และการเสริมสร้างภาวะผู้น า  
 ความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้างาน (ผู้น าทีม) พนกังาน และผลงาน 
 ความจริงที่ต้องรู้เก่ียวกบัการพฒันาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนกังาน 
 หน้าที่ส าคัญ 7 ประการของหวัหน้างานสไตล์ผู้น าที่ต้องพึงตระหนัก 
 คณุลกัษณะส าคญั 5 ประการสู่การเป็นหวัหน้างานสไตล์ผู้น า 

 ทกัษะส าคัญ 4 ประการของหวัหน้างานในการเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลแก่ทีมงาน  
 ทกัษะการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกนั 

 เทคนิคการตัง้เป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ 4 ขัน้ตอน 
 การก าหนดเป้าหมายด้วย SMART MODEL 

 ทกัษะการสือ่สาร การฟังและการให้ FEEDBACK ส าหรับหวัหน้างาน 
 เทคนิคการสือ่สารอย่างชดัเจนด้วย 
 เทคนิคการฟังอย่างมีประสทิธิภาพ  
 แนวทางการให้ FEEDBACK อย่างมืออาชีพ 

 ทกัษะการสอนงานอย่างมีประสทิธิภาพ 
 ลกัษณะการสอนงาน 2 แบบที่ควรรู้ 
 รูปแบบและวิธีการสอนงาน 3 แนวทางเพื่อการเลอืกใช้ในการสอนงาน 
 ความเข้าใจในลกัษณะลกูน้องแบบต่างๆ และวิธีที่จะใช้ในการพฒันาให้เหมาะกบัลกูน้องแต่ละแบบ 
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เหมาะส าหรับ: 

 หวัหน้างาน ผู้บริหารระดบัต้นและระดับกลาง หัวหน้าแผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผู้ที่สนใจพัฒนาตวัเองในด้านการบริหารจัดการ เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 
วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จ ากัด  
 
วันและเวลาในการจดังานสัมมนา 

วนัที่ 14 ตลุาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า 
 (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  
 
 

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

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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