Course:

Management Skills for New Managers
ทักษะการบริ หารงานสาหรับผูจ้ ดั การมื อใหม่
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ในยุคองค์กร 4.0 และยุค New Normal ตำแหน่ง ผู้จัดกำร หรื อผู้บริ หำร เป็ นตำแหน่งที่มีควำมท้ ำทำยอย่ำงสูงสำหรับ
องค์กร ผู้ดำรงตำแหน่งจำเป็ นจะต้ องมีควำมสำมำรสสูง มีควำมรร้ อมในกำรปรับตัวและรันนำตัวสูง ต้ องมีกลยุท์์กำรบริ หำร
อย่ำงครบส้ วน แบบมืออำชีรอย่ำงแท้ จริ ง ต้ องมีควำมสำมำรสรอบด้ ำน ทังควำมรู
้
้ ควำมคิด จิตใจ ประสบกำรณ์ และกำรรันนำคน
เองอย่ำงต่อเนื่อง
ดังนันผู
้ ้ ที่จะก้ ำวเข้ ำสูต่ ำแหน่ง จำเป็ นจะต้ องเตรี ยมควำมรร้ อมตังแต่
้ มำตราำนเบื ้องต้ น จนสงงระดับมืออำชีรขันสู
้ ง ทังนี
้ ้
เรื่อให้ สำมำรสเป็ นกำลังสำคัญในกำรนำรำองค์กรผ่ำนกำรแข่งขันสูค่ วำมสำเร็ จระดับแนวหน้ ำได้ อย่ำงสมบูรณ์แบบ
วัตถุประสงค์ :
 เรื่อให้ ทรำบสงงควำมสำคัญ และควำมจำเป็ น ของกำรรันนำตนเองเรื่อกำรบริ หำรงำนอย่ำงมีประสิท์ิภำร อย่ำงผู้จดั กำรมือ
อำชีร
 เรื่อให้ ตระหนักสงงบทบำท และหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในาำนะผู้จดั กำร ตำมบทบำทที่องค์กรกำหนด
 เรื่อให้ ร้ ูจกั กำรปรับตัว เรื่อกำรแก้ ไขตนเอง ให้ สำมำรสบริ หำรงำนในตำแหน่งผู้จดั กำรได้ อย่ำงมีประสิท์ิภำร
 เรื่อรันนำศิลปะกำรบังคับบัญชำและกำรบริ หำรงำนสำหรับผู้จดั กำรมืออำชีร ยุค NEW NORMAL
 เรื่อรันนำทักษะทีจ่ ำเป็ นของผู้จดั กำร ตลอดจนกำรแสดงออกต่ำง ๆ อย่ำงน่ำนับสือศรัท์ำ
 เรื่อให้ เห็นควำมสำคัญของกำรทำงำนเป็ นทีม มีศกั ยภำรในกำรสร้ ำงและกำรรันนำทีมงำนอย่ำงมีประสิท์ิภำร
 เรื่อให้ สำมำรสครองใจผู้ใต้ บงั คับบัญชำและควบคุมให้ สำมำรสปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงมีประสิท์ิภำร
 เรื่อให้ สำมำรสขจัดข้ อขัดแย้ งในกำรทำงำนและสร้ ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน
 เรื่อให้ สำมำรสสร้ ำงขวัญและกำลังใจ รวมทังกำรประเมิ
้
นผลงำนผู้ใต้ บงั คับบัญชำได้ อย่ำงสูกต้ อง เป็ น์รรม ให้ สำมำรสทำงำน
ร่วมกันได้ อย่ำงมีควำมสุข
หัวข้ อสัมมนา:
 ควำมท้ ำทำยใหม่ ๆ สำหรับ NEW MANAGERS
 กำรประเมินศักยภำรรื ้นาำนของตนเองในกำรเป็ นนักบริ หำร
 จุดตำยของ NEW MANAGERS ที่รงง ระวังและต้ องก้ ำวผ่ำนให้ สำเร็ จ
 มุมมองใหม่ มิติใหม่ ของกำรบริหำร
 ควำมท้ ำทำยขององค์กรยุค 4.0
 NORMAL & NEW NORMAL
 เทคนิคกำรปรับตัว ปรับใจ ปรับวิสยั ทัศน์ รันนำควำมคิด ริชิตควำมสำเร็ จ
 UPSKILL & RESKILL
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ทักษะที่สำคัญเรื่อเลือ่ นชันสู
้ ค่ วำมสำเร็ จจำกมือใหม่เป็ นมืออำชีร
ทักษะด้ ำนกำรบริ หำรและจัดกำรองค์กรแนวใหม่
ทักษะด้ ำนกำรจัดกำรงำนสูค่ วำมสำเร็ จ
ทักษะและกลยุท์์ด้ำนกำรจัดกำรคน อย่ำงมีประสิท์ิภำร
ศิลปะกำรบังคับบัญชำและกำรบริ หำรงำนอย่ำงมืออำชีร แบบสูตรสำเร็ จ เรี ยนลัด รันนำตนเอง อย่ำงได้ ผล
 กำรสร้ ำงควำมน่ำนับสือศรัท์ำ
 กำรรันนำบุคลำกร กำรฝง กอบรม สัมมนำ ศงกษำดูงำน COACHING MENTORING CONSULTING JOB ROTATION
 DELEGATION
 MONITORING & CONTROL
เทคนิคกำรสร้ ำงและกำรรันนำทีมงำนที่ได้ ผลจริ ง
กลยุท์์กำรขจัดข้ อขัดแย้ งอย่ำงมีประสิท์ิภำร
เทคนิคกำรสร้ ำงขวัญกำลังใจ และกำรประเมินผลงำน
เทคนิคกำรสร้ ำงควำมสุขในกำรทำงำนสำหรับตนเองและผู้ร่วมงำน

วิธีการสัมมนา:
 กิจกรรมกลุม่ สัมรัน์์ที่แปลกใหม่ สนุกสนำน เป็ นกันเอง
 รูปแบบกำรอบรมเป็ นลักษณะ กิจกรรมนำกำรบรรยำย โดยวิทยำกรมืออำชีรที่ได้ บรรยำกำศควำมสนุกสนำนเรลิดเรลิน และ
ได้ สำระแห่งกำรเรี ยนรู้ สำหรับกำรเป็ นผู้จดั กำรที่ประสบควำมสำเร็ จแบบมืออำชีรอย่ำงแท้ จริ ง
 กิจกรรม WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING
 กิจกรรม กรณีศกง ษำ จำก CLIP VCD “ ผู้นำแบบสำมก๊ ก” และ CLIP VDO ต่ำง ๆ
 ร่วมสรุปข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะสูก่ ำรทำงำนในองค์กรโดยเน้ นกำรให้ ควำมสำคัญ กับประโยชน์ที่ได้ รับอย่ำงแท้ จริ ง
เหมาะสาหรับ:
 ผู้บริ หำรทุกระดับ หัวหน้ ำแผนก/ฝ่ ำย รวมทังผู
้ ้ ที่สนใจรันนำตัวเองในด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร เรื่อเตรี ยมรร้ อมสำหรับกำรก้ ำว
เป็ นผู้บริ หำรมืออำชีรในอนำคต
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
การศึกษา
 ระดับปริ ญญำเอก ด้ ำนกำรรันนำและกำรปฏิรูปองค์กำร จำก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES
และ O.D. INSTITUE OHIO, USA
ประสบการณ์ การทางาน
 วิทยำกรมืออำชีรมำกประสบกำรณ์ที่เป็ นทังนั
้ กคิด นักวิชำกำร นักปฏิบตั ิ นักอบรม นักกิจกรรม นักรูด นักสือ่ สำรมวลชน ใน
คนเดียวกัน มีประสบกำรณ์ทำงำนโดยตรงทังภำครั
้
าและองค์กรเอกชนขนำดใหญ่
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 เป็ นผู้ชำนำญกำรในกำรฝง กอบรมสัมมนำรันนำบุคลำกรทุกระดับ ในหลักสูตรด้ ำนต่ำง ๆ เช่น ภำวะผู้นำ กำรบริ หำร
วันน์รรมองค์กร กำรจัดกำร กำรขำย กำรบริกำร กำรตลำด กำรสือ่ สำร กำรปรับทัศนคติและแนวคิด กำรปลุกรลังและกำร
สร้ ำงแรงบันดำลใจ กำรรันนำบุคลิกภำร ศิลปะกำรรูด Team Building กิจกรรม Walk Rally สมัยใหม่ ฯลฯ
 เป็ นวิทยำกรและที่ปรงกษำในกำรออกแบบหลักสูตรกำรฝง กอบรมสัมมนำให้ กบั หน่วยงำนทังภำครั
้
าและเอกชนมำกว่ำ 25 ปี
 เป็ นที่ปรงกษำและวำงแผนในกำรรันนำและกำรปฏิรูปองค์กร
วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 21 รฤษภำคม 2564 เวลำ 09.00 - 16.00 น. โดยสำมำรสเลือกกำรเข้ ำอบรมได้ 2 ช่องทำง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเข้ ำร่วมงำนสัมมนำ รำคำ 6,500 บำท (รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเริ่ม 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเข้ ำร่วมงำนสัมมนำ รำคำ 5,500 บำท (รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเริ่ม 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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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)

Registration For
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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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