
  

Copyright (C) 2019 mirai campus All Right Reserved. 

部下がついてくる、コーチングテクニック 

หลกัการโค้ชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทีมงานสงูสดุ 

บทบาททีส่ าคญัของหวัหน้างาน คอื การดแูลลกูน้องและคนในทมีใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แต่หลายครัง้ทีห่วัหน้างานยงัคงหา 

‘ชุดความคดิ’ ทีถู่กตอ้งในการวเิคราะห ์พฒันา และเพิม่ศกัยภาพของสมาชกิภายในทมีไม่พบ ซึง่การโคช้ (Coaching) ถอืเป็นหนึ่งในเครื่องมอื

ที่ถูกใช้ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้อย่างเห็นได้ชดั  ร่วมกันเรียนรู้หลักการและวิธีการสอนงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการท างานของทมีและน าพาองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ 

วตัถปุระสงค ์| Point 

1. เรียนรูท้กัษะการโค้ชท่ีส าคญั 
การโคช้ คอืเครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหห้วัหน้างานสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของทมีงานไดอ้ย่างเด่นชดั ซึง่หวัหน้างานจ าเป็นที่
จะต้องเขา้ใจความแตกต่างของการโคช้ การเป็นพีเ่ลีย้ง และการสอนงานในรปูแบบต่าง ๆ เสยีก่อน เพื่อทีจ่ะไดเ้ขา้ใจ แยกแยะ และ
สามารถเลอืกใชจ้งัหวะในการโคช้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

- Coaching Concept : ทกัษะส าคญัการเป็น Coach / วเิคราะห ์(Analyze) - พฒันา (Develop) - ไดผ้ลงาน (Performance) 
- Coaching : การวเิคราะหร์ายบุคคล เพJือการพฒันา มอบหมายงาน การสัง่งาน / AR Model - 4 Step Model 

2. เรียนรูจิ้ตวิทยาการโน้มน้าวใจเพื่อจงูใจทีมงาน 
หากหวัหน้างานมคีวามรูใ้นเรื่องของการโน้มน้าวใจและฝึกฝนจนเชีย่วชาญ กจ็ะสามารถช่วยเปลีย่นบทสนทนาทีเ่ตม็ไปดว้ยอารมณ์
เชงิลบภายในทมี ใหเ้ป็นพลงัสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างง่ายดาย 

- จติวทิยาการโน้มน้าว : สนทนาอย่างไรไม่ใหพ้งั : ACE (Appreciate : Coach : Encourage) / จติวทิยาการจงูใจอย่างสรรค ์
- On the Job Training : จติวทิยาการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ / Who - What - How : เทคนิควางแผนก่อนการสอน 

3. เข้าใจเทคนิคการสอนงานในรปู แบบต่าง ๆ 
เทคนิคการสอนงานมหีลายแบบ หวัหน้างานมคีวามจ าเป็นที่จะต้องท าความเขา้ใจเทคนิคเหล่านัน้ให้มากที่สุด เพื่อที่จะเลอืกใช้
เครื่องมอืต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกที ่ถูกเวลา 

- เทคนิคการสอนรปูแบบต่าง ๆ : การสอนวชิาการ / การสอนทกัษะการปฏบิตังิาน / การสอนแบบ O-L-E Technique 
 
วิทยากร | Speaker 
จลุชยั จลุเจอื  
Executive Director, The Institute of High Performance Co.,Ltd.  

วทิยากรศูนยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อาจารยพ์เิศษคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัพระนคร วทิยากรประจ าบรษิัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) วทิยากรประจ าบรษิัท Toyota Motor 
Thailand Co., Ltd. และวิทยากรให้กับสถาบันต่าง ๆ อีกมากมาย จบการศึกษาปริญญาโทมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยทีางการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ ประสานมติร) และผ่านประสบการณ์การท างานฝ่าย
บุคคลมาอย่างโชกโชน โดยเฉพาะในเรื่องของการพฒันาหลกัสตูรและฝึกอบรม 

Code M-1902-T 

วนั วนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-18.00 น. 

สถานที ่ mirai campus 
อาคารเมเจอรท์าวเวอรท์องหลอ่ ชัน้ 10 ซอยทองหลอ่ 10 

ภาษา ไทย 



  

Copyright (C) 2019 mirai campus All Right Reserved. 

ก าหนดการ | Course Agenda 
วนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.15 น. เน้ือหาครึง่แรก 
15.15 น. - 15.30 น. พกั 
15.30 น. - 17.30 น. เน้ือหาครึง่หลงั 
17.30 น. - 18.00 น. ถามตอบ 

 

หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั | Target 
พนกังานคนไทยในสายการผลติ เช่น ซุปเปอรไ์วเซอร/์ 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการมอืใหม่ 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
5,000 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-1902-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 / 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、コーチングテクニック 

コード M-1902-T 

日 付 2019 8 月 16 日（金） 

時 間 14.00〜18.00 

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%) 


