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Course: 

Management Skills for New Managers 
ทกัษะการบริหารงานส าหรบัผูจ้ดัการมอืใหม่ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 
 สถานการณต์่าง ๆ ที่ก่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงแบบกา้วกระโดด ส่งผลกระทบอย่างมากมาย ทัง้ระดบับุคล หน่วยงาน 

องคก์ร ตลอดจนสงัคมทั่วไป ดงันัน้ หัวหนา้ ผูจ้ัดการ หรือผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์ร ทั้งผูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ หรือคนเก่าที่ด  ารง
ต าแหน่งอยู่แลว้ ตา่งก็ตอ้งยอมความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึน้ 

ผูบ้รหิารในทกุระดบั เป็นต าแหน่งที่มีความทา้ทายอย่างสงูส าหรบัองคก์ร ผูด้  ารงต าแหน่งไม่ว่าเก่าหรือใหม่ จ าเป็นจะตอ้งมี
ความสามารถสงู ตอ้งยอมรบัและเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ มีความพรอ้มในการปรบัตวัและพฒันาตวัสงู ตอ้งมีความรูค้วามสามารถมากขึน้ 
มีทักษะการบริหารจัดการ และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่ทันยุคทันยุคสมัย ทันเหตุการณ์มากขึน้ ตอ้งมีกลยุทธ์การบริหารสมัยใหม่
อย่างครบถว้น เพื่อพฒันาศกัยภาพสูค่วามเป็นมืออาชีพที่ไดร้บัการยอมรบัอย่างแทจ้รงิ  
 

วัตถุประสงค:์ 

• เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม ทัง้ผูท้ี่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหม่ และคนเก่าที่ด  ารงต าแหน่งอยู่แลว้ ทราบถึงความส าคญั และความจ าเป็น 
ของการยอมรบัสิ่งใหม่ ๆ ใหส้ามารถปรบัตวั พฒันาตนเองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อการบรหิารงาน
อย่างทนัสมยัไดป้ระสิทธิภาพ   

• เพื่อใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ และตระหนกัถึงบทบาท หนา้ที่ความรบัผิดชอบ ตามบทบาทหนา้ที่ที่องคก์รก าหนด 

• เพื่อพฒันาทกัษะ กลยทุธ ์เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการบรหิารงานอย่างทนัสมยั มีความเป็นมืออาชีพ ทัง้แบบ Normal & New 
Normal  

• เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัของการวิเคราะหแ์ละพฒันาบคุลากรตา่ง Generation ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัของการท างานเป็นทีม แบบทีมงานยคุใหม่ มีศกัยภาพในการสรา้งและการ พฒันาบคุลากร ใหส้ามารถ
ท างานเป็นทีมรว่มกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อใหส้ามารถสรา้งความน่านบัถือศรทัธา มีเทคนิคการครองใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สรา้งการยอมรบั ใหส้ามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อใหส้ามารถมีกลยทุธใ์นการปอ้งกนัและขจดัขอ้ขดัแยง้ในการท างานและสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างานอย่างเหมาะสม
กบัยคุสมยั 

• เพื่อใหส้ามารถสรา้งขวญัและก าลงัใจ รวมทัง้การประเมินผลงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ย่างถกูตอ้ง เป็นธรรม และท างานรว่มกนั
ไดอ้ย่างมีความสขุ 

 

หวัข้อสัมมนา: 

• ความเปลี่ยนแปลงแบบกา้วกระโดดที่ตอ้งยอมรบั 

• ความหมายที่แทจ้รงิของ New Manages 

• โอกาสดี และโอกาสทอง ส าหรบั New Manages  

• ความทา้ทายใหม่ ๆ ส าหรบั New Managers 
➢ จดุตายของ New Managers ที่พงึระวงัและตอ้งกา้วผ่านใหส้  าเรจ็ 
➢ ความทา้ทายขององคก์รยคุใหม่ 
➢ สถานการณ ์/ ภาวะวิกฤต ิที่มีอาจมองขา้ม 
➢ โลกในยคุ Disruption 
➢ ความคาดหวงั ? 
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• Normal & New Normal  

• จดุเริ่มตน้สูค่วามส าเรจ็ที่เย่ียมยอดของ New Managers 
➢ การประเมินศกัยภาพพืน้ฐานของตนเองในการเป็นนกับรหิาร 
➢ การปรบับทบาทหนา้ที่เดิม สู ่บทบาทหนา้ที่ใหม่ 
➢ หนา้กากของต าแหน่งที่สวมและบทบาทที่แสดง 
➢ ตน้ไมแ้ห่งชีวิตของผูน้  า หรือ นกับรหิาร 
➢ ศกัดิศ์รีนกับรหิาร 

• จะเสรมิสรา้งภาวะผูน้  าใหก้บัตนเองไดอ้ย่างไร 

• มมุมองใหม่ มิติใหม่ ของการบรหิาร 

• เทคนิคการปรบัตวั ปรบัใจ ปรบัวิสยัทศัน ์พฒันาความคิด พิชิตความส าเรจ็ 

• ทกัษะที่ส  าคญัส าหรบั New Managers 
➢ Upskill  
➢ Reskill  

• ทกัษะที่ส  าคญัเพื่อเลื่อนชัน้สู่ความส าเรจ็ส าหรบัมืออาชีพยุคใหม่ 

• ทกัษะดา้นการบรหิารและจดัการองคก์รแนวใหม่ 

• ทกัษะดา้นการจดัการงานสู่ความส าเรจ็ 

• ทกัษะและกลยทุธด์า้นการบรหิารจดัการคน อย่างมีประสิทธิภาพ  

• ศิลปะการบงัคบับญัชาและการบรหิารงานอย่างมืออาชีพ แบบสตูรส าเรจ็ เรียนลดั พฒันาตนเอง อย่างไดผ้ล 
➢  หลกัการบรหิารคน และเทคนิคการวิเคราะหค์น 
➢  การบรหิารจดัการและการพฒันาคนตา่ง Generation 
➢  การสรา้งความน่านบัถือศรทัธาและการครองใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
➢  การพฒันาบคุลากร การฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน Coaching Mentoring Consulting Job Rotation ฯลฯ 
➢  Delegation 
➢  Monitoring & Control 

• เทคนิคการสรา้งและการพฒันาทีมงานยคุใหม่ท่ีไดผ้ลจรงิ 

• กลยทุธก์ารปอ้งกนัและขจดัขอ้ขดัแยง้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เทคนิคการสรา้งขวญัก าลงัใจ และการประเมินผลงาน 

• เทคนิคการสรา้งความเป็นหนึง่ เพ่ือการท างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ 
 

วิธีการสัมมนา: 
• กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธท์ี่แปลกใหม่ สนกุสนาน เป็นกนัเอง 

• รูปแบบการอบรมเป็นลกัษณะ กิจกรรมน าการบรรยาย โดยวิทยากรมืออาชีพที่ไดบ้รรยากาศความสนกุสนานเพลิดเพลิน และ
ไดส้าระแห่งการเรยีนรูส้  าหรบัการเป็นผูจ้ดัการที่ประสบความส าเรจ็แบบมืออาชีพอย่างแทจ้รงิ 

• กิจกรรม Work Sheet / Workshop / Role Playing  

• กิจกรรม กรณีศกึษา จาก Clip VCD “ ผูน้  าแบบสามก๊ก” และ Clip VDO ตา่ง ๆ  
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• รว่มสรุปขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะสูก่ารท างานในองคก์รโดยเนน้การใหค้วามส าคญั กบัประโยชนท์ี่ไดร้บัอย่างแทจ้รงิ   
 

เหมาะส าหรับ: 

• หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารทกุระดบั ที่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหม่ และคนเก่าที่ด  ารงต าแหน่งอยู่แลว้ ตลอดจนผูท้ี่สนใจการเรียนรู ้
ส  าหรบัการบรหิารยคุใหม่ 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จ ากัด 
การศึกษา 
• ระดบัปรญิญาเอก ดา้นการพฒันาและการปฏิรูปองคก์าร จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   
 

ประสบการณก์ารท างาน 
• วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณท์ี่เป็นทัง้นกัคิด นกัวิชาการ นกัปฏิบตัิ นกัอบรม นกักิจกรรม นกัพดู นกัสื่อสารมวลชน ใน

คนเดียวกนั มีประสบการณท์ างานโดยตรงทัง้ภาครฐัและองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ 

• เป็นผูช้  านาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบคุลากรทกุระดบั ในหลกัสตูรดา้นตา่ง ๆ เช่น ภาวะผูน้  า การบรหิาร 
วฒันธรรมองคก์ร การจดัการ การขาย การบรกิาร การตลาด การสื่อสาร การปรบัทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการ
สรา้งแรงบนัดาลใจ การพฒันาบคุลิกภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

• เป็นวิทยากรและที่ปรกึษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมากวา่ 25 ปี 

• เป็นที่ปรกึษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองคก์ร  
 
วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิม่เตมิ  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
 
 
 
 
 
แผนที ่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration For 

 

 



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

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

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