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〈製造部門タイ人向け〉部下がついてくる、コーチングテクニック 

หลกัการโค้ชเพื/อเพิ/มประสิทธิภาพทีมงานสงูสดุ สาํหรบัหวัหน้างาน 
วเิคราะห ์พฒันา เพิJมศกัยภาพของทมี 

บทบาททีJสาํคญัของหวัหน้างาน คอื การดแูลคนในทมีใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แตห่ลายครั fงทีJหวัหน้างานไมม่ชีุดความคดิทีJ

ถูกตอ้งในการทีJจะวเิคราะห ์พฒันา และเพิJมศกัยภาพของสมาชกิภายในทมี จงึทาํใหห้วัหน้างานลม้เหลวในการสรา้งทมี ซึJงหนึJงในเครืJองมอืทีJ

ถูกใชใ้นการชว่ยเพิJมประสทิธภิาพของทมีไดอ้ย่างเหน็ไดช้ดักค็อื การโคช้ (Coaching) ดงันั fน หวัหน้างานจงึมคีวามจาํเป็นทีJจะตอ้งพฒันา

ทกัษะในการโคช้และการสอนงานในรปูแบบต่างๆ เพืJอทีJจะเพิJมประสทิธภิาพการทาํงานของทมีและนําพาองคก์รไปสู่ความสาํเรจ็ 

วตัถปุระสงค ์| Point 

• เรียนรู้ทกัษะการโค้ชที/สาํคญั 

การโคช้ คอืเครืJองมอืทีJจะชว่ยใหห้วัหน้างานสามารถเพิJมประสทิธภิาพการทาํงานของทมีงานไดอ้ย่างเด่นชดั ซึJงหวัหน้างานจาํเป็นทีJ

จะตอ้งเขา้ใจความแตกต่างของการโคช้ การเป็นพีJเลีfยง และการสอนงานในรปูแบบต่างๆ เสยีก่อน เพืJอทีJจะไดเ้ขา้ใจ แยกแยะ และ

สามารถเลอืกใชจ้งัหวะในการโคช้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

- Coaching Concept : ทกัษะสาํคญัการเป็น Coach / วเิคราะห ์(Analyze) - พฒันา (Develop) - ไดผ้ลงาน (Performance) 

- Coaching : การวเิคราะหร์ายบุคคล เพืJอการพฒันา มอบหมายงาน การสั Jงงาน / AR Model - 4 Step Model 

• เรียนรู้จิตวิทยาการโน้มน้าวใจเพื/อจงูใจทีมงาน 

หากหวัหน้างานมคีวามรูใ้นเรืJองของการโน้มน้าวใจและฝึกฝนจนเชีJยวชาญ กจ็ะสามารถช่วยเปลีJยนบทสนทนาทีJเตม็ไปดว้ยอารมณ์เชงิ

ลบภายในทมี ใหเ้ป็นพลงัสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างงา่ยดาย 

- จติวทิยาการโน้มน้าว : สนทนาอย่างไรไมใ่หพ้งั : ACE (Appreciate : Coach : Encourage) / จติวทิยาการจงูใจอย่างสรรค ์                           

- On the Job Training : จติวทิยาการเรยีนรูข้องผูใ้หญ ่/ Who - What - How : เทคนิควางแผนก่อนการสอน 

• เข้าใจเทคนิคการสอนงานในรปูแบบต่างๆ 

เทคนิคการสอนงานมหีลายแบบ หวัหน้างานมคีวามจาํเป็นทีJจะตอ้งทาํความเขา้ใจเทคนิคเหล่านั fนใหม้ากทีJสุด เพืJอทีJจะเลอืกใช้

เครืJองมอืต่างๆ ไดอ้ย่างถูกทีJ ถกูเวลา 

- เทคนิคการสอนรปูแบบต่างๆ : การสอนวชิาการ / การสอนทกัษะการปฏบิตังิาน / การสอนแบบ O-L-E Technique 

วิทยากร | Speaker 

อ. จุลชยั จุลเจอื 

กรรมการบรหิาร The Institute of High Performance Co., Ltd. 

วทิยากรศูนยบ์รกิารวชิาการแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อาจารยพ์เิศษคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัพระนคร วทิยากรประจาํบรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) วทิยากรประจาํบรษิทั Toyota Motor 

Thailand Co., Ltd. และวทิยากรใหก้บัสถาบนัต่างๆ อกีมากมาย จบการศกึษาปรญิญาโทมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยทีางการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ ประสานมติร) และผ่านประสบการณ์การทาํงานฝ่าย

บุคคลมาอย่างโชกโชน โดยเฉพาะในเรืJองของการพฒันาหลกัสตูรและฝึกอบรม 

  

Code M-1807-T 

วนั วนัทีJ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. 

สถานทีJ mirai campus 
อาคารเมเจอรท์าวเวอรท์องหล่อ ชั fน �� ซอยทองหล่อ �� 

ภาษา ไทย 
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กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัทีJ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. ���� 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 12.00 น. เนืfอหาครึJงแรก 
12.00 น. - 13.00 น. พกั 
13.00 น. - 16.00 น. เนืfอหาครึJงหลงั 

 

หลกัสูตรน̀ีเหมาะสาํหรบั | Target 
พนักงานคนไทยในสายการผลติ เช่น ซุปเปอรไ์วเซอร ์/  

ผูช้่วยผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการมอืใหม ่

รปูแบบ | Format 
การบรรยายและเวริค์ชอ็ป 

ค่าลงทะเบียน 
8,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิJม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขัน̀ตอนการลงทะเบยีน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชาํระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/m-1807-t/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีืJอ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จาํกดั 

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขทีJ ���-������-� 

*ขอสงวนสทิธิ  การคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจง้ล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สาํเนาใบ Pay in  

2. สาํเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื สาํเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบิุคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีJจ่าย (กรณีนิตบิุคคล) 

4. สาํเนาบตัรประชาชน (กรณีบคุคลทั Jวไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิ/มเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

Ms. Isaraporn Nachaigern (ภาษาไทย) / Ms. Pimpakarn Lertvanasbodi (ภาษาไทย / ญีJปุ่น) 

Tel: 02-392-3288  

E-mail: info@miraicampus.com  

講座名 
〈製造部⾨タイ⼈向け〉 

部下がついてくる、コーチングテクニック 

コード M-1807-T 

⽇ 付 2018 年 11 ⽉ 19 ⽇（⽉） 

時 間 09.00〜16.00 

対 象 
タイ⼈の現場監督者（スーパーバイザー、アシス

タントマネージャー、新任マネージャーなど） 

形 式 ワークショップ（定員 36 名） 

⾔ 語 タイ語 

参加費 8,000 THB（+VAT7%) 

 


