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現場力に繋がる部下の育成・現場リーダーシップ  

วิถีผู้จดัการ 
นําใหเ้หน็ เป็นคนสอน ลองใหท้าํ  

คนที1ไดร้บัเลอืกใหม้าเป็นผูจ้ดัการส่วนใหญถ่กูเลอืกมาจากผลสาํเรจ็ของงานเฉพาะทางที1ตนเองถนัด แต่พอมาเป็นผูจ้ดัการชุดทกัษะเดมิที1

ตนเองถนัดนั Kน ไม่สามารถนํามาใชใ้นการบรหิารจดัการได ้คนที1เป็นผูจ้ดัการจงึตอ้งมชีุดความคดิและชุดทกัษะชุดใหม่ที1เหมาะสมในการบรหิาร

จดัการทั Kงงานทั Kงคนใหป้ระสบความสาํเรจ็ และถ่ายทอดส่งต่อชดุความคดิและชุดทกัษะนั Kนส่งตอ่ใหก้บัผูจ้ดัการรุ่นใหมต่่อๆ ไป 

วตัถปุระสงค ์| Point 

• รู้จกัวิธีการมอบหมายงาน 

ผูจ้ดัการที1มอบหมายงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจะทาํใหผ้ลงานโดยรวมของทมีมผีลสาํเรจ็ที1สงูมาก แต่ในทางกลบักนั หากมอบหมาย

งานไม่ถูกวธิ ีกม็โีอกาสที1งานจะลม้เหลวสงู ผูจ้ดัการจงึตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารมอบหมายงานที1ถูกตอ้งเพื1อสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัทมีงาน 

และองคก์ร 

• รู้จกัวิธีการสอนงาน 

เมื1อผูจ้ดัการมอบหมายงานไปแลว้ หลายๆ ครั Kง ทมีงานยงัไม่เขา้ใจวธิกีารทาํงานทั Kงกระบวนการ ผูจ้ดัการจงึมหีน้าที1ในการสอนงาน

และตดิตามงานจากทมีงาน เพื1อทาํใหม้ั 1นใจว่างานที1ทมีกําลงัรบัผดิชอบกําลงัคบืหน้าไปสู่ความสาํเรจ็ตามที1วางแผนไว ้

• รู้จกัวิธีการประเมินงาน 

การประเมนิงานส่วนใหญจ่ะมหีลายขั Kนตอนและไม่ไดถู้กนํามาใชป้ระโยชน์ต่อยอด ทาํใหไ้ม่ไดเ้อาสิ1งที1ไดเ้รยีนรูจ้ากโครงการก่อนๆ มา

ปรบัปรงัพฒันาใหก้ารทาํงานดีๆ  ขึKนไป ผูจ้ดัการจงึมคีวามจาํเป็นที1จะตอ้งคาํนึงถงึกระบวนการระยะยาวในการนําผลการประเมนิต่างๆ 

มาเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัทมีงานอย่างต่อเนื1อง 

วิทยากร | Speaker 

อาจารยเ์อกจติต ์แจ่มใส  

Manager, Asian Identity Co., Ltd. 

ที1ปรกึษามากประสบการณ์ดา้นการบรหิารจดัการองคก์รและพฒันาธุรกจิ รวมถงึการบรหิารทรพัยากรบุคคล

สาํหรบับรษิทัในประเทศแถบภมูภิาคเอเชยี มปีระสบการณ์ในการบรหิารโครงการในระดบันานาชาตใินการ

ตดิต่อซืKอขายกบัลูกคา้ยุโรป อาท ิ NIKO (เบลเยี1ยม) DIS (เดนมารก์) Bosch (เยอรมนั) และเริ1มเสน้ทางการ

ทาํงานในฐานะที1ปรกึษาที1สถาบนัรบัรองมาตรฐาน ISO : MASCI โดยมคีวามเชี1ยวชาญพเิศษดา้นการจดัการ

เชงิกลยุทธด์ว้ยเครื1องมอื balanced scorecard การจดัการความเสี1ยงสาํหรบัองคก์ร เทคนิคการบรหิารอนาคต

องคก์รโดยอาศยัการวางแผนภาพดว้ยสถานการณ์ (Scenario Planning) โดยมอีงคก์รชั Kนนําของไทยมากมายที1

ไดม้าขอคาํปรกึษา อาท ิปตท. ไทยออยล ์รวมถงึหน่วยงานราชการ ไดแ้ก่ กสทช. และ GISTDA 

จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ปรญิญาโท ดา้น Engineering 

Management จาก University of Sunderland สหราชอาณาจกัร  

Code M-1802-T 

วนั วนัที1 17 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-18.00 น. 

สถานที1 mirai campus 
อาคารเมเจอรท์าวเวอรท์องหล่อ ชั Kน 10 ซอยทองหล่อ 10 

ภาษา ไทย 
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กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัที1 17 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 10.30 น. เนืKอหาช่วงที1 1  
10.30 น. - 10.45 น. พกั 
10.45 น. - 12.00 น. เนืKอหาช่วงที1 2 
12.00 น. - 13.00 น. พกักลางวนั 
13.00 น. - 15.00 น. เนืKอหาช่วงที1 3 
15.00 น. - 15.15 น. พกั 
15.15 น. - 18.00 น. เนืKอหาช่วงที1 4 

หลกัสูตรนีAเหมาะสาํหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร ผูนํ้าองคก์ร นักธุรกจิทั Kงชาวไทยและญี1ปุ่น 

รปูแบบ | Format 
Workshop 

ค่าลงทะเบียน 
9,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิ1ม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั Aนตอนการลงทะเบยีน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชาํระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/m-1802-t/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื1อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จาํกดั 

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที1 404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิ _การคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจง้ล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สาํเนาใบ Pay in  

2. สาํเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื สาํเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบิุคคล) 

3. ใบหกั ณ ที1จ่าย (กรณีนิตบิุคคล) 

4. สาํเนาบตัรประชาชน (กรณีบคุคลทั 1วไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิHมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวศรณัยธ์ร สุขศร ี(ออม) (ภาษาไทย / องักฤษ / ญี1ปุ่น) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญี1ปุ่น) 

Tel: 02-392-3288, 095-910-1562 Tel: 02-392-3288, 062-642-3210 

E-mail: sarantorn@mediator.co.th E-mail: takahashi@mediator.co.th 

講座名 現場⼒に繋がる部下の育成・現場リーダーシップ 

コード M-1802-T 

⽇ 付 2018 年 8 ⽉ 17 ⽇（⾦） 

時 間 09.00〜18.00 

対 象 タイ⼈マネージャー 

形 式 Workshop 

⾔ 語 タイ語 

参加費 9,000 THB（+VAT7%) 


