Course:

Developing Leadership Skills
พัฒนาภาวะผูน้ ําและทักษะการจัดการสู่การเป็ นผูบ้ ริ หารมื อหนึ่ง
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ถ้ าคุณอยากก้ าวขึ ้นเป็ นผู้นําระดับมืออาชีพที่เก่งทํางาน เก่งประสานลูกน้ อง พลาดไม่ได้ กบั หลักสูตรที่จะทําให้ คณ
ุ ค้ นพบสไตล์
ผู้นําที่เหมาะสมกับตัวคุณและเหมาะสมกับสถานการณ์ ก้ าวไปสู่สดุ ยอดการเป็ นผู้นําอย่างมัน่ ใจในสไตล์ของตัวคุณเอง เพื่อนําไปใช้ ใน
การทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ:
 แนวคิดการบริหารงานแนวใหม่เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
 หลักการในการพัฒนาตัวเองไปสูก่ ารเป็ นผู้บริหารมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จในหน้ าที่การงานและเป็ นที่รักของลูกน้ อง
 วิธีการสร้ างพลังกระตุ้นทีมงานเพื่อนํามาซึง่ ความสําเร็จของตัวคุณและองค์กร
 ช่วยเสริ มสร้ างความรู้และศักยภาพความเป็ นผู้นําที่ร้ ูทงทฤษฎี
ั้
และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ จริง
หัวข้ อการบรรยาย:
 การเปลี่ยนแปลงและวิสยั ทัศน์เพื่อการบริ หารงานแบบใหม่
 ผู้นําคือผู้ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
 วิสยั ทัศน์และการพัฒนาวิสยั ทัศน์
 การวิเคราะห์และพัฒนาลูกน้ องเป็ นรายบุคคล (AR Model)
 เทคนิคการมอบหมายงานเพื่อการบังคับบัญชาสําหรับลูกน้ องแต่ละประเภท
 การสัง่ งาน/หรื อบอกงาน
 การสอนงาน
 เทคนิคการศึกษา หรื อหารื อในงาน
 การมอบหมายงานและยกงานให้ ปฏิบตั ิ
 เครื่ องมือที่ผ้ บู ริ หารใช้ ในการกระตุ้นลูกน้ อง
 Job Design Power
 Team for Unity
 เทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
 การฝึ กทําแผนปฏิบตั ิการ (Workshop & Action Plan for Analyzing)
เหมาะสําหรั บ:
 เจ้ าของกิจการ ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง รวมถึงบุคคลทัว่ ไปที่สนใจในเรื่ องการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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Why Boston Network?





World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and
practices and are designed for all organizational levels.
Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, authors,
educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top business practitioners
who have been in the trenches
Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% customer
satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.
Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in latest
business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable insights to Thai
society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 executive participants
countrywide.

100% Satisfaction Guarantee
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch
break and we will refund the entire registration fee.
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