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Course: 
Successful Supervisory Skills 
ทกัษะการเป็นหวัหนา้งานยคุใหม่ทีป่ระสบความส าเรจ็ 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั ธุรกิจประเภทตา่งๆ มีการแขง่ขนักนัอยา่งสงูและมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึ่ง

แต่ละองคก์ารจะอยู่รอดไดจ้ะตอ้งมีการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งและทนักบัสถานการณใ์นปัจจบุนั อีกทัง้ยงัสามารถรองรบัปัญหาต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต ทรพัยากรบคุคลซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจของทกุองคก์ร โดยเฉพาะบคุลากรระดบับรหิาร 
หรือหวัหนา้งาน ซึง่ถือว่าเป็นตวักลางในการสรา้งการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และมีอิทธิพลอยา่งยิ่งที่จะน าพาองคก์รไปใน
ทิศทางที่ก าหนดไวไ้ดส้  าเรจ็ลลุว่งหรอืไม ่อีกทัง้ยงัเป็นศนูยร์วมในการสรา้งบรรยากาศในการท างาน และวฒันธรรมองคก์ร แตปั่ญหา
ที่ส  าคญัของทกุองคก์รในปัจจบุนัก็คือ การปฏิบตัิตนของผูบ้ริหารท่ีไม่ทราบถึงบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเอง และมี
ปัญหาในเรือ่งการสือ่สารกบัทีมงาน ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานใหเ้กิดประสทิธิผล อีกทัง้
ยงัจะตอ้งท าใหเ้กิดบรรยากาศในการท างานที่เอือ้อ านวยต่อการสรา้งความไวว้างใจและจูงใจให้พนกังานท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ  

ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาวะผูน้  าใหก้บัผูบ้ริหาร ใหเ้ป็นบคุคลที่มีวิสยัทศันแ์ละเป้าหมาย
ในการท างานท่ีทา้ทาย มีพลงัอ านาจที่ไดร้บัการยอมรบัจากทกุฝ่าย สามารถกระตุน้จงูใจและสือ่สารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุม่เทท างาน
เพื่อใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว ้ 
 

วัตถุประสงค:์ 

 ตระหนกัถึงบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของหวัหนา้งานแบบผูน้  า 

 พฒันาแนวคิดในการบรหิารงานและการบรหิารคนแนวใหม่ 

 เสรมิสรา้งทกัษะสือ่สารดา้นการสั่งการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 

 เสรมิสรา้งทกัษะในการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 พฒันาบคุลกิภาพ และทกัษะการพดูในท่ีชมุชน 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 การวิเคราะหต์นเอง (Self-Assessment) 

 การบรหิารอารมณข์องตนเอง (Emotional Management) 

 การเตรยีมพรอ้มสูก่ารเป็นผูน้  า 

 ความแตกตา่งระหวา่ง หวัหนา้  ผูน้  า และภาวะผูน้  า 

 คณุสมบตัิของหวัหนา้แบบผูน้  า 

 บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของหวัหนา้แบบผูน้  า 

 การสรา้งความไวว้างใจ และการยอมรบั 

 การวิเคราะห ์และบรหิารผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่มีอปุนิสยัแตกตา่งกนัใหไ้ดผ้ลงาน (AM Model) 

 ทกัษะการสือ่สารเพื่อการสั่งการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 
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 ทกัษะการสรา้งแรงจงูใจ และเทคนิคการต าหนิ/ลงโทษ 

 การบรหิารคนแบบ Day to Day Management  

 การบรหิารยคุใหม-่ บรหิารแบบมีสว่นรว่ม (Participation Management) 
 

เหมาะส าหรับ: 

 หวัหนา้งาน ผูบ้ริหารระดบัตน้และระดบักลาง หวัหนา้แผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผูท้ี่สนใจพฒันาตวัเองในดา้นการบริหารจดัการ  เพื่อ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัการกา้วเป็นผูบ้รหิารมืออาชีพในอนาคต 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  

 

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซติี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรอืโรงแรมที่เทียบเทา่ 
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  

ราคา 6,500 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

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

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 
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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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