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Course: 

Management Skills for New Managers 
ทกัษะการบรหิารงานส าหรบัผูจ้ดัการมือใหม่ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
ต ำแหนง่ผูจ้ดักำรเป็นต ำแหนง่ที่มคีวำมทำ้ทำยควำมสำมำรถคอ่นขำ้งสงู เป็นผูบ้รหิำรที่อยูใ่กลชิ้ดกบัพนกังำนหรอืเจำ้หนำ้ที่

ระดบัปฏิบตัิกำร เป็นผูท้ี่มีทัง้ผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ตบ้งัคับบญัชำ มีหนำ้ที่ทัง้รบัค ำสั่ง และตอ้งถ่ำยทอดค ำสั่งสู่กำรปฏิบตัิ รวมทัง้
ควบคมุกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ  

แตเ่ป็นเรือ่งที่นำ่แปลกมำกที่ผูจ้ดักำรจ ำนวนไมน่อ้ย ท่ีไมส่ำมำรถสรำ้งควำมสมหวงัใหก้บัองคก์ร เพรำะไมว่ำ่จะมีคณุสมบตัิ
เบือ้งตน้เหมำะสม หรอืมีบญุพำวำสนำสง่ใหไ้ดร้บัต ำแหนง่ก็ตำมแตต่ ำแหน่งที่ส  ำคญัอยำ่งนี ้ผูด้  ำรงต ำแหนง่ผูจ้ดักำรจ ำเป็นจะตอ้ง
มีควำมพรอ้มในงำนบริหำรอย่ำงครบถว้น แบบมืออำชีพอย่ำงแทจ้ริง ตอ้งมีควำมสำมำรถรอบดำ้น ทัง้ควำมรูค้วำมคิด จิต ใจ 
ประสบกำรณ ์และกำรพฒันำคนเองอยำ่งตอ่เนื่อง   

ดงันัน้ผูท้ี่จะกำ้วเขำ้สูต่  ำแหนง่ จ ำเป็นจะตอ้งเตรยีมควำมพรอ้มตัง้แตม่ำตรฐำนเบือ้งตน้ จนถึงระดบัสงู ทัง้นีเ้พื่อใหส้ำมำรถ
เป็นก ำลงัส ำคญัในกำรน ำพำองคก์รผำ่นกำรแขง่ขนัสูค่วำมส ำเรจ็ระดบัแนวหนำ้ไดอ้ยำ่งสมบรูณแ์บบ 

 

วตัถุประสงค:์ 

 เพื่อใหท้รำบถึงควำมส ำคญั และควำมจ ำเป็นของกำรพฒันำตนเองเพื่อกำรบรหิำรงำนอยำ่งมีประสทิธิภำพอยำ่งผูจ้ดักำรมือ
อำชีพ 

 เพื่อใหต้ระหนกัถึงบทบำท และหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในฐำนะผูจ้ดักำร ตำมบทบำทที่องคก์รก ำหนด 

 เพื่อใหรู้จ้กักำรปรบัตวั เพื่อกำรแกไ้ขตนเอง ใหส้ำมำรถบรหิำรงำนในต ำแหนง่ผูจ้ดักำรไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 เพื่อพฒันำศิลปะกำรบงัคบับญัชำและกำรบรหิำรงำนส ำหรบัผูจ้ดักำรมืออำชีพยคุใหม ่

 เพื่อพฒันำทกัษะทีจ่  ำเป็นของผูจ้ดักำร ตลอดจนกำรแสดงออกตำ่งๆ อยำ่งนำ่นบัถือศรทัธำ 

 เพื่อใหเ้ห็นควำมส ำคญัของกำรท ำงำนเป็นทีม มศีกัยภำพในกำรสรำ้งและกำรพฒันำทมีงำนอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 เพื่อใหส้ำมำรถครองใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชำและควบคมุใหส้ำมำรถปฏิบตัิงำนไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 เพื่อใหส้ำมำรถขจดัขอ้ขดัแยง้ในกำรท ำงำนและสรำ้งบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน 

 เพื่อใหส้ำมำรถสรำ้งขวญัและก ำลงัใจ รวมทัง้กำรประเมินผลงำนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง เป็นธรรมใหส้ำมำรถท ำงำน
รว่มกนัไดอ้ยำ่งมีควำมสขุ 

 

หัวข้อสัมมนา: 

 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธเ์ก่ียวกบักำรบรหิำรแบบกนัเอง 

 ควำมทำ้ทำยทำงควำมคิดใหม ่ๆ ส ำหรบัผูจ้ดักำรมือใหมแ่ละมืออำชีพ 

 จดุตำยของผูจ้ดักำรมือใหมท่ี่พงึระวงัและตอ้งกำ้วผำ่นใหส้  ำเรจ็ 

 มมุมองใหม ่มิติใหม ่ของกำรบรหิำร 

 เทคนิคกำรปรบัตวั ปรบัใจ ปรบัวสิยัทศัน ์พฒันำควำมคิดพชิิตควำมส ำเรจ็ใหอ้งคก์ร 
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 ทกัษะดำ้นกำรบรหิำรและจดักำรองคก์รแนวใหม ่

 ศิลปะกำรบงัคบับญัชำและกำรบรหิำรงำนอยำ่งมืออำชีพ 

 เทคนิคกำรสรำ้งและกำรพฒันำทีมงำนท่ีไดผ้ลจรงิ 

 กลยทุธก์ำรขจดัขอ้ขดัแยง้อยำ่งมปีระสทิธิภำพ 

 เทคนิคกำรสรำ้งขวญัก ำลงัใจ และกำรประเมินผลงำน 

 กรณีศกึษำ จำก CLIP VDO กลยทุธน์กับรหิำรแบบ “ สำมก๊ก ” 
 

วิธีการสัมมนา: 
 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธท์ีแ่ปลกใหม ่สนกุสนำน เป็นกนัเอง 

 รูปแบบกำรอบรมเป็นลกัษณะ กิจกรรมน ำกำรบรรยำย โดยวิทยำกรมืออำชีพท่ีไดบ้รรยำกำศควำมสนกุสนำนเพลดิเพลนิ และ
ไดส้ำระแหง่กำรเรยีนรูส้  ำหรบักำรเป็นผูจ้ดักำรท่ีประสบควำมส ำเรจ็แบบมืออำชีพอยำ่งแทจ้รงิ 

 กิจกรรม WORK  SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING 

 กิจกรรมกรณีศกึษำ จำก VCD “ ผูน้  ำแบบสำมก๊ก” 

 กิจกรรม กรณีศกึษำ    

 รว่มสรุปขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะสูก่ำรท ำงำนในองคก์รโดยเนน้กำรใหค้วำมส ำคญั กบัประโยชนท์ี่ไดร้บัอยำ่งแทจ้รงิ  
       (ชมภำพนิ่งและภำพเคลือ่นไหวทัง้แบบทำงกำรและแบบหลดุ ๆ สนกุ ๆ ) จำกกำรรว่มกิจกรรมพรอ้มสรุปสำระแตล่ะกิจกรรมรว่มกนั  
 

เหมาะส าหรับ: 

 ผูบ้รหิำรทกุระดบั หวัหนำ้แผนก/ฝ่ำย รวมทัง้ผูท้ี่สนใจพฒันำตวัเองในดำ้นกำรบรหิำรจดักำร เพื่อเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรกำ้ว
เป็นผูบ้รหิำรมืออำชีพในอนำคต 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั 
การศึกษา 
 ระดบัปรญิญำเอก ดำ้นกำรพฒันำและกำรปฏิรูปองคก์ำร จำก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   
 

ประสบการณก์ารท างาน 
 วิทยำกรมืออำชีพมำกประสบกำรณท์ี่เป็นทัง้นกัคดิ นกัวชิำกำร นกัปฏิบตัิ นกัอบรม นกักิจกรรม นกัพดู นกัสือ่สำรมวลชน ใน

คนเดียวกนั มีประสบกำรณท์ ำงำนโดยตรงทัง้ภำครฐัและองคก์รเอกชนขนำดใหญ่ 

 เป็นผูช้  ำนำญกำรในกำรฝึกอบรมสมัมนำพฒันำบคุลำกรทกุระดบั ในหลกัสตูรดำ้นตำ่ง ๆ เช่น ภำวะผูน้  ำ กำรบรหิำร 
วฒันธรรมองคก์ร กำรจดักำร กำรขำย กำรบรกิำร กำรตลำด กำรสือ่สำร กำรปรบัทศันคติและแนวคิด กำรปลกุพลงัและกำร
สรำ้งแรงบนัดำลใจ กำรพฒันำบคุลกิภำพ ศิลปะกำรพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม ่ฯลฯ  

 เป็นวิทยำกรและที่ปรกึษำในกำรออกแบบหลกัสตูรกำรฝึกอบรมสมัมนำใหก้บัหนว่ยงำนทัง้ภำครฐัและเอกชนมำกวำ่ 25 ปี 

 เป็นท่ีปรกึษำและวำงแผนในกำรพฒันำและกำรปฏิรูปองคก์ร  
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วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 17 กนัยำยน 2563 เวลำ  09.00 - 16.00 น. โดยสำมำรถเลอืกกำรเขำ้อบรมได ้2 ช่องทำง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 6,500 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  

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

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 5,500 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 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) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที่  โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลีย่นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

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__________ 

mailto:seminar@bostonnetwork.com
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