Course:

Essential Skills for Excellent Supervisor
ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้ำงำนชัน้ ยอด
Duration:
Time:

2 Day Training, 3 Hours/Day
09:00 – 12:00

หลักการและเหตุผล:
บทบาทและเทคนิคที่ผ้ นู า หัวหน้ างานหรื อผู้จดั การขององค์กรควรรู้ ซึง่ มีทงศาสตร์
ั้
และศิลป์ ในการบริ หารคนลักษณะต่างๆ
มีทงการบั
ั้
งคับบัญชา สอนงาน มอบหมายงาน การสือ่ สาร รวมถึงการตัดสินใจ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริ หารให้ ได้ งาน ให้
ได้ ใจคน รวมถึงศิลปะและคุณลักษณะของการเป็ นหัวหน้ างานที่ดีในสายตาของลูกน้ อง
วัตถุประสงค์ :
 ทราบถึงบทบาทของการเป็ นหัวหน้ างานชันยอด
้
 รู้เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน การสือ่ สารงานกับทีมงาน และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 เป็ นหัวหน้ างานสไตล์ผ้ นู าที่ได้ ทงใจคนและได้
ั้
ทงงาน
ั้
 เพื่อให้ หวั หน้ างานสามารถติดตาม แนะนา และโค้ ชลูกน้ องตนเองได้ ตามแนวทางเดียวกันที่ถกู ต้ อง
หัวข้ อสัมมนา:
 คุณลักษณะของหัวหน้ างานที่ดี และการเสริ มสร้ างภาวะผู้นา
 ความสัมพันธ์ ระหว่างหัวหน้ างาน (ผู้นาทีม) พนักงาน และผลงาน
 ความจริ งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้ านความสามารถและความกระตือรื อร้ นของพนักงาน
 หน้ าที่สาคัญ 7 ประการของหัวหน้ างานสไตล์ผ้ น
ู าที่ต้องพึงตระหนัก
 คุณลักษณะสาคัญ 5 ประการสูก่ ารเป็ นหัวหน้ างานสไตล์ผ้ น
ู า
 ทักษะสาคัญ 4 ประการของหัวหน้ างานในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทีมงาน
 ทักษะการกาหนดเป้าหมายที่ชดั เจนและเข้ าใจตรงกัน
 เทคนิคการตังเป้
้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ขันตอน
้
 การกาหนดเป้าหมายด้ วย SMART MODEL
 ทักษะการสือ่ สาร การฟั งและการให้ FEEDBACK สาหรับหัวหน้ างาน
 เทคนิคการสือ่ สารอย่างชัดเจนด้ วย
 เทคนิคการฟั งอย่างมีประสิทธิภาพ
 แนวทางการให้ FEEDBACK อย่างมืออาชีพ
 ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 ลักษณะการสอนงาน 2 แบบที่ควรรู้
 รู ปแบบและวิธีการสอนงาน 3 แนวทางเพื่อการเลือกใช้ ในการสอนงาน
 ความเข้ าใจในลักษณะลูกน้ องแบบต่างๆ และวิธีที่จะใช้ ในการพัฒนาให้ เหมาะกับลูกน้ องแต่ละแบบ
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เหมาะสาหรับ:
 หัวหน้ างาน ผู้บริ หารระดับต้ นและระดับกลาง หัวหน้ าแผนก/ฝ่ าย รวมทังผู
้ ้ ที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้ านการบริ หารจัดการ เพื่อ
เตรี ยมพร้ อมสาหรับการก้ าวเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพในอนาคต
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 1,2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
(เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม ระยะเวลา 3 ชั่วโมง/วัน ผ่ าน Zoom Application)
ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891, 086 337 8266
Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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