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部下がついてくる、タイ人リーダー10 の条件 

หลกัผู้น ำ 10 ประกำร น ำอย่ำงไรให้ได้ใจคนโรงงำน 

หวัหน้างาน (ระดบัตัง้แต่ Supervisor ขึน้ไป) ถอืเป็นบุคคลทีม่คีวามส าคญัมากต่อองคก์ร เพราะเป็นผูน้ าทีท่ าหน้าทีใ่นการประสานนโยบาย

จากผูบ้รหิาร ถ่ายทอดไปสูพ่นกังานระดบัปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทั จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีห่วัหน้างาน

ตอ้งรูจ้กัความสามารถหลกัของตนเอง รูจ้กัจุดอ่อน-จุดแขง็ รวมไปถงึการปรบัปรุงและพฒันาทกัษะในการบรหิารจดัการลกูน้องอย่างเป็นระบบ 

เพื่อสรา้งทมีงานใหแ้ขง็แกร่ง และพฒันากา้วสูก่ารเป็น ‘สดุยอดหวัหน้างาน’ 

วตัถปุระสงค ์| Point 

1. วิเครำะหค์วำมสำมำรถหลกัของหวัหน้ำงำนให้ทรำบจดุอ่อนและจดุแขง็ของตนเอง 
มาร่วมกนัวเิคราะหส์ิง่ส าคญัทีห่วัหน้างานทีด่พีงึม ีรวมไปถงึรูจ้กัและเขา้ใจทัง้จุดแขง็และจุดอ่อนของตนเอง เพื่อทีจ่ะไดม้ชีุดความคดิ
ทีถู่กตอ้งในการผลกัดนัองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ ดว้ยการประเมนิ '10 ความสามารถหลกัของหวัหน้างาน (Competency Check List)' 

2. พฒันำ 10 ควำมสำมำรถหลกัส ำหรบัหวัหน้ำงำน 
ความสามารถหลกั 10 ประการ ทีห่ากสามารถฝึกฝนจนเชีย่วชาญไดทุ้กขอ้ กส็ามารถเปลีย่นจากหวัหน้างานธรรมดาใหเ้ป็นสุดยอด
หวัหน้างานได ้
1. การท างานในสายอาชพี (Technical Knowledge)  6. การสือ่สาร (Communication) 
2. การวางแผน (Planning)    7. การจงูใจ (Motivation) 
3. ภาวะผูน้ า (Leadership)          8. การแกไ้ขปัญหา (Problem Solving) 
4. การสอนแนะ (Coaching)    9. การปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
5. การมอบหมาย และตดิตามงาน (Job Assignment) 10. การท างานเป็นทมี (Teamwork ) 

3. สรำ้งขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั (Competitive Advantage) ให้กบัตนเองและหน่วยงำน 
เมื่อเราเขา้ใจทัง้จุดแขง็ จุดอ่อนของตนเองและองคก์ร รวมไปถงึมทีกัษะและชุดความคดิทีถู่กต้อง เรากส็ามารถทีจ่ะดงึศกัยภาพใน
การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัออกมาได้มากที่สุด ด้วยการเรยีนรู้ ‘หลกัการน า 10 ความสามารถหลกัไปวางแผนพฒันา
ตนเองและหน่วยงาน’ 

 
วิทยำกร | Speaker 
ดร. ทองพนัชัง่ พงษ์วารนิทร ์  
Managing Director - BT Corporation Co., Ltd.  

วทิยากร นักเขยีนและที่ปรกึษาอสิระ ด้านการบรหิารงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Management) และ
การจดัการปฏิบตัิการ (Operation Management) มีประสบการณ์ในการท างานในบริษัทญี่ปุุ่ น และบริษัท
สญัชาติตะวนัตกในตแหน่งจดการฝ่ายผลติในภาคอุตสาหกรรมสายการผลติมากกว่า  20 ปี มผีลงานเขยีน
หนังสอืถึง 7 เล่ม และบทความในสื่อต่าง ๆ อกีมากมาย อุทศิตนให้กบัการท างานเพื่อพฒันากระบวนการ
ท างานของอุตสาหกรรมการผลติใหก้บัทัง้หน่วยงานภาครฐั สมาคม และบรษิทัเอกชนชัน้น าต่าง ๆ 

Code M-1901-T 

วนั วนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-13.00 น. 

สถานที ่ mirai campus 
อาคารเมเจอรท์าวเวอรท์องหลอ่ ชัน้ 10 ซอยทองหลอ่ 10 

ภาษา ไทย 
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ก ำหนดกำร | Course Agenda 
วนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 10.15 น. เน้ือหาครึง่แรก 
10.15 น. - 10.30 น. พกั 
10.30 น. - 12.30 น. เน้ือหาครึง่หลงั 
12.30 น. - 13.00 น. ถามตอบ 

 

หลกัสตูรน้ีเหมำะส ำหรบั | Target 
พนกังานคนไทยในสายการผลติ เช่น ซุปเปอรไ์วเซอร/์ 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการมอืใหม่ 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่ำลงทะเบียน 
5,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%) 

วิธีกำรลงทะเบียน 
ขัน้ตอนกำรลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ช าระค่าลงทะเบยีน 

3. สง่หลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

ช่องทำงกำรลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/m-1901-t/ 

วิธีกำรช ำระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื่อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จ ากดั 

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที ่404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทุกกรณ ียกเวน้กรณแีจง้ล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐำนประกอบกำรช ำระเงิน  

1. ส าเนาใบ Pay in  

2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื ส าเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบิุคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีจ่่าย (กรณีนิตบิุคคล) 

4. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบคุคลทัว่ไป) 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวดวงพร (แพร) (ภาษาไทย) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญีปุ่่ น) 

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

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

講座名 部下がついてくる、タイ人リーダー10 の条件 

コード M-1901-T 

日 付 2019 8 月 16 日（金） 

時 間 09.00〜13.00 

対 象 

将来のマネージャー候補となる、アシスタントマ

ネージャー・スーパーバイザー・現場監督者のタ

イ人 

形 式 講義型（定員 30 名） 

言 語 タイ語 

参加費 5,000 THB（+VAT7%) 


