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Course: 
Successful Supervisory Skills 
ทกัษะการเป็นหวัหนา้งานยคุใหม่ทีป่ระสบความส าเร็จ 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 

หลักการและเหตุผล: 
ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั ธุรกิจประเภทตา่งๆ มีการแขง่ขนักนัอยา่งสงูและมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึ่ง

แต่ละองค์การจะอยู่รอดได้จะต้องมีการปรับตวัให้สอดคล้องและทนักบัสถานการณ์ในปัจจบุนั อีกทัง้ยงัสามารถรองรับปัญหาต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต ทรัพยากรบคุคลซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจของทกุองค์กร โดยเฉพาะบคุลากรระดบับริหาร 
หรือหวัหน้างาน ซึง่ถือว่าเป็นตวักลางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และมีอิทธิพลอยา่งยิ่งที่จะน าพาองค์กรไปใน
ทิศทางที่ก าหนดไว้ได้ส าเร็จลลุว่งหรือไม ่อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์รวมในการสร้างบรรยากาศในการท างาน และวฒันธรรมองค์กร แตปั่ญหา
ที่ส าคญัของทกุองค์กรในปัจจบุนัก็คือ การปฏิบตัิตนของผู้บริหารท่ีไม่ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และมี
ปัญหาในเร่ืองการสือ่สารกบัทีมงาน ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานให้เกิดประสทิธิผล อีกทัง้
ยงัจะต้องท าให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่เอือ้อ านวยต่อการสร้างความไว้วางใจและจูงใจให้พนกังานท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ  

ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพฒันาศกัยภาพทางด้านภาวะผู้น าให้กบัผู้บริหาร ให้เป็นบคุคลที่มีวิสยัทศัน์และเป้าหมาย
ในการท างานท่ีท้าทาย มีพลงัอ านาจที่ได้รับการยอมรับจากทกุฝ่าย สามารถกระตุ้นจงูใจและสือ่สารให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาทุม่เทท างาน
เพื่อให้องค์กรบรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว้  
 

วัตถุประสงค์: 

 ตระหนกัถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหวัหน้างานแบบผู้น า 

 พฒันาแนวคิดในการบริหารงานและการบริหารคนแนวใหม่ 

 เสริมสร้างทกัษะสือ่สารด้านการสัง่การ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 

 เสริมสร้างทกัษะในการสร้างแรงจงูใจให้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 การวิเคราะห์ตนเอง (Self-Assessment) 

 การบริหารอารมณ์ของตนเอง (Emotional Management) 

 การเตรียมพร้อมสูก่ารเป็นผู้น า 

 ความแตกตา่งระหวา่ง หวัหน้า  ผู้น า และภาวะผู้น า 

 คณุสมบตัิของหวัหน้าแบบผู้น า 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหวัหน้าแบบผู้น า 

 การสร้างความไว้วางใจ และการยอมรับ 

 การวิเคราะห์ และบริหารผู้ใต้บงัคบับญัชาที่มีอปุนิสยัแตกตา่งกนัให้ได้ผลงาน (AM Model) 

 ทกัษะการสือ่สารเพื่อการสัง่การ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 

 ทกัษะการสร้างแรงจงูใจ และเทคนิคการต าหนิ/ลงโทษ 
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 การบริหารคนแบบ Day to Day Management  

 การบริหารยคุใหม-่ บริหารแบบมีสว่นร่วม (Participation Management) 
 

เหมาะส าหรับ: 

 หวัหน้างาน ผู้บริหารระดบัต้นและระดบักลาง หวัหน้าแผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผู้ที่สนใจพฒันาตวัเองในด้านการบริหารจดัการ  เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  

 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

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

คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

  

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 

 

 

 

 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730
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E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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