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34 の資質から導き出す、自分の強みを活かした「人を動かす」リーダーシップ 

ค้นหาจดุแขง็ ปลกุความเป็นผู้น าในตวัคณุ (Leading With Strengths) 

การพฒันาภาวะผูน้ านัน้มสีตูรส าเรจ็แบบเดยีวหรอืไม่ ความเชื่อแบบเดมิทีผ่ดิๆ คอืการทีผู่น้ าทีสุ่ดยอดทุกคนนัน้เป็นเหมอืนกนั แต่แทจ้รงิ

แลว้สิง่เดยีวทีสุ่ดยอดผูน้ าทุกคนลว้นมคีลา้ยกนัคอื พวกเขารูจ้กัจุดแขง็ของตวัเองอย่างลกึซึง้ และสามารถน าจุดแขง็ทีเ่หมาะสมมาใชต้าม

สถานการณ์ทีเ่หมาะสม เราเรยีกสิง่นี้ว่า ความเป็นผูน้ าโดยอาศยัจุดแขง็ ผูน้ าทีสุ่ดยอดนัน้เกดิจากการเน้น 3 เรื่องหลกัคอื การลงทุนเพื่อ

พฒันาจุดแขง็ การปลดปล่อยศกัยภาพของทมี และการเขา้ใจ 4 ความตอ้งการส าคญัของผูต้าม 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• เรยีนรูห้ลกัการพืน้ฐานในการบรหิารจดัการงานและบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

• เขา้ใจจุดแขง็ของตนเอง และรูจ้กัการใชจุ้ดแขง็ของลกูน้องในทมีในการสรา้งผลลพัธใ์หก้บังาน 

• เรยีนรูว้งจรในการบรหิารจดัการงานไปพรอ้มๆกบัการคน้หาคุณค่าและความสขุในการท างาน 

* หลกัสตูรนี้รวมค่าใชจ้่ายในการท าแบบประเมนิ CliftonStrengths® 

| About CliftonStrengths® (Gallup Clifton StrengthsFinder) เจาะจุดแขง็ คน้พบและพฒันาตวัตนทีส่ดุยอดของคุณ 

CliftonStrengths® เป็นแบบประเมนิทางอนิเทอรเ์น็ตทีช่่วยวเิคราะหป์ฏกิริยิาตาม ธรรมชาตขิองคุณแลว้แสดงผลเป็นรายการพรสวรรคท์ี่

เขม้ขน้ทีส่ดุของคุณจาก 34 ประการ เป็นผลลพัธจ์ากการวจิยัผูค้นมากกว่า 2 ลา้นคน เพื่อพฒันาตวัคุณเอง เพื่อความส าเรจ็ของคุณ ใน

ฐานะผูน้ า เพื่อความส าเรจ็ขององคก์ร 

วิทยากร | Speaker 

สุรทนิ สาธติเลศิ 
Gallup Strengths® Coach & LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator 

จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาบรหิารธุรกจิ หลกัสตูรนานาชาต ิ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เอกการเงนิ และการธนาคาร ซึง่ในระหว่างการศกึษากใ็หค้วามสนใจดา้นจติวทิยา 

รวมถงึศาสตรแ์ห่งการเขา้ใจและพฒันาศกัยภาพมนุษยม์าโดยตลอด หลงัจบการศกึษากไ็ดเ้ขา้ร่วมงานกบั

องคก์รชัน้น าดา้นการศกึษาวจิยัและพฒันามนุษยช์ัน้น ามากมาย อาท ิGallup, Ernst & Young, Mitsui & Co. 

และ Aon Hewitt รวมถงึบรษิทัชัน้น าของเมอืงไทยอย่าง ThaiBev อกีดว้ย นอกเหนือจากนัน้ ยงัเป็น Gallup 

Certified Strengths Coach คนแรกของประเทศไทย รวมไปถงึยงัไดร้บัการรบัรองเป็น Facilitator เครื่องมอื 

LEGO® SERIOUS PLAY® ซึง่ไดใ้ชเ้ครื่องมอืเหล่านี้พฒันาหลกัสตูรต่างๆ เพื่อใชใ้นการสรา้งความผกูพนั

องคก์ร การพฒันาผูน้ า การพฒันาทมี การพฒันากลุ่มมพีรสวรรคเ์ด่นขององคก์ร โดยมปีระสบการณ์มากกว่า 

10 ปี ในการเป็นทีป่รกึษาและจดัฝึกอบรมใหแ้ก่องคก์รขนาดใหญ่มากมาย อาท ิCPF, Central Retail Group, 

PTT, Boonrawd Trading, AIS, dtac, Krungsri, Bumrungrad, Michelin, ExxonMobil, Toyota, Sony, Hewlett 

Code M-1811-T 

วนั วนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-17.00 น. 

สถานที ่ mirai campus 
อาคารเมเจอรท์าวเวอรท์องหลอ่ ชัน้ 10 ซอยทองหลอ่ 10 

ภาษา ไทย 
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ก าหนดการ | Course Agenda 
วนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2562 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 12.00 น. เน้ือหาครึง่แรก 
12.00 น. - 13.00 น. พกั 
13.00 น. - 16.30 น. เน้ือหาครึง่หลงั 
16.30 น. - 17.00 น. ถามตอบ 
 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
8,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%)  

 

วิธีการลงทะเบียน 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ช าระค่าลงทะเบยีน 

3. สง่หลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/m-1811-t/ 

วิธีการช าระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื่อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จ ากดั 

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที ่404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทุกกรณ ียกเวน้กรณแีจง้ล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

 

หลกัฐานประกอบการช าระเงิน  

1. ส าเนาใบ Pay in  

2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื ส าเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบิุคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีจ่่าย (กรณีนิตบิุคคล) 

4. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบคุคลทัว่ไป) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวดวงพร (แพร) (ภาษาไทย) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญีปุ่น่) 

Tel: 02-392-3288 Tel: 02-392-3288 

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

講座名 
34 の資質から導き出す、自分の強みを活かした「人を動か

す」リーダーシップ 

コード M-1811-T 

日 付 2019 年 3 月 20 日（水） 

時 間 09.00〜17.00 

形 式 講義型（定員 36 名） 

言 語 タイ語 

参加費 8,000 THB（+VAT7%) 


