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〈製造部門タイ人向け〉部下が付いてくる、タイ人リーダー10 の条件  

หลกัผู้นํา 10 ประการ นําอย่างไรให้ได้ใจคนโรงงาน 
เสรมิจุดแขง็ อุดจุดอ่อน สรา้งผูนํ้า สไตล์คนโรงงาน 

หวัหน้างาน (ระดบัตั \งแต่ Supervisor ขึ\นไป) ถอืเป็นบุคคลทีdมีความสําคญัมากต่อองค์กร เพราะเป็นผูท้ีdทําหน้าทีdในการประสานนโยบายจาก

ผูบ้รหิาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดบัปฏิบตังิานเพืdอใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิdงทีdหวัหน้างานต้อง

ประเมนิความ สามารถหลกัของตนเอง เพืdอหาจุดอ่อนและจุดแขง็ รวมไปถงึการปรบัปรุงและพฒันาอย่างเป็นระบบเพืdอพฒันาสู่ยอดหวัหน้า

งานในอนาคตต่อไป 

วตัถปุระสงค ์| Point 

• วิเคราะห์ความสามารถหลกัของหวัหน้างานให้ทราบจุดอ่อนและจุดแขง็ของตนเอง 

มาร่วมกนัวเิคราะห์สิdงสําคญัทีdหวัหน้างานทีdดพีงึมา รวมไปถงึรูจ้กัและเขา้ใจทั \งจุดแขง็และจุดอ่อนของตนเอง เพืdอทีdจะไดม้ชุีดความคดิทีd

ถูกต้องในการผลกัดนัองค์กรไปสู่ความสําเรจ็ ดว้ยการประเมนิ ‘op ความสามารถหลกัของหวัหน้างาน (Competency Check List)’ 

• พฒันา 10 ความสามารถหลกัสาํหรบัหวัหน้างาน 

ความสามารถหลกั 10 ประการทีdหากสามารถฝึกฝนจนเชีdยวชาญไดทุ้กขอ้ กส็ามารถเปลีdยนจากหวัหน้างานธรรมดาใหเ้ป็นสุดยอด

หวัหน้างานได ้

1. การทํางานในสายอาชพี (Technical Knowledge) 6. การสืdอสาร (Communication)   

2. การวางแผน (Planning)  7. การจูงใจ (Motivation) 

3. ภาวะผูนํ้า (Leadership) 8. การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)   

4. การสอนแนะ (Coaching)  9. การปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนืdอง (Continuous Improvement) 

5. การมอบหมาย และตดิตามงาน (Job Assignment) 10. การทํางานเป็นทมี (Teamwork )   

• สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ให้กบัตนเองและหน่วยงาน 

เมืdอเราเขา้ใจทั \งจุดแขง็ จุดอ่อนของตนเองและองค์กร รวมไปถงึมทีกัษะและชุดความคดิทีdถูกต้อง เรากส็ามารถทีdจะดงึศกัยภาพในการ

เพิdมขดีความสามารถในการแข่งขนัออกมาไดม้ากทีdสุด ด้วยการเรยีนรู ้‘หลกัการนํา op ความสามารถหลกัไปวางแผนพฒันาตนเอง 

และหน่วยงาน’ 

วิทยากร | Speaker 

ดร.ทองพนัชั dง พงษ์วารนิทร ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บที ีคอร์ปอเรชั dน จํากัด 

วทิยากร นักเขยีนและทีdปรกึษาอสิระ ดา้นการบรหิารงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Management) และ 

การจดัการปฏบิตัิการ (Operation Management) มปีระสบการณ์ในการทํางานในบรษิทัญีdปุ่นและบรษิทั

สญัชาตติะวนัตกในตําแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายผลติในภาคอุตสาหกรรมสายการผลติมากกว่า �p ปี มผีลงานเขยีน

หนังสอื � เล่ม และบทความในสืdอต่างๆมากมาย อุทศิตนใหก้บัการทํางานเพืdอพฒันากระบวนการทํางานของ

อุตสาหกรรมการผลติใหก้บัทั \งหน่วยงานภาครฐั สมาคม และบริษทัเอกชนชั \นนําต่างๆ  

Code M-1808-T 

วนั วนัทีd 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. 

สถานทีd mirai campus 
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั \น op ซอยทองหล่อ op 

ภาษา ไทย 



  

Copyright (C) 2018 mirai campus All Right Reserved. 

กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัทีd 29 พฤศจกิายน พ.ศ. ���o 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 12.00 น. เนื\อหาครึdงแรก 
12.00 น. - 13.00 น. พกั 
13.00 น. - 16.00 น. เนื\อหาครึdงหลงั 

 

หลกัสูตรนีbเหมาะสาํหรบั | Target 
พนักงานคนไทยในสายการผลติ เช่น ซุปเปอร์ไวเซอร ์/  

ผูช่้วยผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการมอืใหม่ 

รปูแบบ | Format 
การบรรยายและเวริ์คชอ็ป 

ค่าลงทะเบียน 
8,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิdม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั bนตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชําระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/m-1808-t/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีืdอ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จํากดั 

บญัชอีอมทรพัย์เลขทีd �p�-�o�poo-� 

*ขอสงวนสทิธิ �การคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจ้งล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สําเนาใบ Pay in  

2. สําเนาหนังสอืรบัรองบริษทัฯ หรอื สําเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบุิคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีdจ่าย (กรณีนิตบุิคคล) 

4. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลทั dวไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิhมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

Ms. Isaraporn Nachaigern (ภาษาไทย) / Ms. Pimpakarn Lertvanasbodi (ภาษาไทย / ญีdปุ่ น) 

Tel: 02-392-3288  

E-mail: info@miraicampus.com  

講座名 
〈製造部⾨タイ⼈向け〉 

部下が付いてくる、タイ⼈リーダー10 の条件  

コード M-1808-T 

⽇ 付 2018 年 11 ⽉ 29 ⽇（⽊） 

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%) 

 


