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Management Development Program (MDP)
โครงการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานยุคใหม่
หลักสูตร “การพัฒนาผู้นําองค์ กร การเป็ นโค้ ช
และวินัย 4 ประการเพื่อการบริหารทีมที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง”

Organizational Leadership , Coaching and The 4 Disciplines of Execution
โดยใช้ เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1-2 วัน
หลักการและเหตุผล
ผู้นําเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญที่สดุ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย เพื่อให้ บรรลุผลสําเร็ จ ผู้นําต้ องฟั นฝ่ า
ปั ญหา ความท้ าทาย อุปสรรคขวากหนามและข้ อจํากัดนานัปการ รวมทังแรงกดดั
้
นมากมาย จากภายในและภายนอกองค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากลําบากในการบริ หารองค์การยุคใหม่ในบริ บทที่พร้ อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ต่างจากเดิม
มากจนความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่นนใช้
ั ้ ไม่ได้ ซงึ่ การ บริ หารมีการแข่งขันรุ นแรง ความซับซ้ อนมากและมีพลวัตสูงจนยาก
ที่จะทํานายทายทักเพื่อตอบสนองได้ ถกู ต้ อง ในสถานการณ์เช่นว่านี ้ผู้นําจําเป็ นต้ องมีความกล้ าหาญและจริ ยธรรมที่จะนํา
และทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
มีวิสยั ทัศน์ในการมองเห็นสภาวะที่กําลังจะเกิดขึ ้น
มีกลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมายและการ
เปลี่ยนแปลง มีนวัตกรรมเพื่อความเหนือกว่า มีความสามารถในการบูรณการและระดมสรรพกําลังของทุกภาคส่วน มี
ความสามารถในการบริ การแบบยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และที่สําคัญ คือสามารถเรี ยนรู้
ได้ รวดเร็ วทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในอัตราที่เร็ วกว่าที่ผ่านมา เพื่อนําพาองค์การผ่าน วิกฤติเพื่อความเหนือกว่าหรื ออย่าง
น้ อยก็เพื่อความอยู่รอด การเป็ นผู้นําที่ดนี นไม่
ั ้ ใช่พรสวรรค์ที่จะติดตัว ทุกคนมาแต่กําเนิด ถึงแม้ วา่ เราจะมีตําแหน่งมาเป็ น
ตัวกําหนดสถานภาพในการบังคับบัญชาแต่อํานาจที่ ได้ มานันก็
้ อาจไม่ได้ ทําให้ เรากลายเป็ นผู้นําที่สมบูรณ์ เพราะคนเราไม่
สามารถเกิดมาเป็ นผู้นําที่ดีได้ แต่เราสามารถพัฒนาตนเองให้ กลายเป็ นผู้นําที่ดีได้
ในโลกการทํางานปั จจุบนั ผู้บริ หารทีมไม่สามารถประสบความสําเร็ จจากการทํางานได้ เพียงลําพังคนเดียว พบว่า
ความสําเร็ จในหน้ าที่การงานของผู้จดั การจะเกิดขึ ้นจากความร่ วมแรง ร่ วมมือ และร่ วมใจ จากลูกน้ อง ซึง่ ลูกน้ องถือได้ วา่ เป็ น
ผู้มีบทบาทสําคัญที่มีสว่ นผลักดันให้ ผลงานของผู้จดั การบรรลุเป้าหมาย ตามที่กําหนดขึ ้น และแน่นอนว่าไม่มีผ้ จู ดั การคนไหน
ที่อยากได้ ลกู น้ องที่ไม่เก่งไม่มีฝีมือ ขาดความรู้ และ ความสามารถในการทํางาน ผู้จดั การทุกคนจึงเสาะแสวงหาลูกน้ องที่มี
ความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะแบ่ง เบาภาระงานของผู้จดั การได้
ทังนี
้ ้การแสวงหาหรื อได้ ลกู น้ องที่ผ่านการสรรหาและ
คัดเลือกมาอย่างดีแล้ ว ไม่สามารถเป็ นหลักประกันได้ วา่ ลูกน้ องจะเก่งหรื อมีฝีมือเสมอไปหากผู้จดั การไม่เคยสอนงาน คิด
วางแผน ที่จะพัฒนาลูกน้ องของตนเลย
โครงการฝึ กอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร “การพัฒนาผู้นําองค์กรยุคใหม่ เทคนิคการเป็ น โค้ ชมืออาชีพ และ
วินยั 4 ประการเพื่อการบริ หารทีมที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง (Organizational Leadership , Coaching Skill Like Professional
Coach and The 4 Disciplines of Execution)” โดยใช้ เกมการ บริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short
Lecture) นี ้ได้ รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี มุมมอง และหลักการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลัง
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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ความเป็ นผู้นําองค์กรยุคใหม่และ
การบริ หารและสอนงานลูกน้ องแบบโค้ ชมืออาชีพครบสูตร
ทังการพั
้
ฒนาวิธีคิด
(Conceptual) ทัศนคติที่ ถูกต้ องเหมาะสม (Attitude) ความรู้ ความเข้ าใจหลักการ (Knowledge) และการพัฒนาทักษะ
(Skills) ที่ จําเป็ นสําหรับผู้นําองค์กรยุคใหม่และการเป็ นโค้ ช โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับชันแนวหน้
้
าของเมืองไทย ที่มี
ความรู้ ความสามารถทังวิ
้ ชาการและศิลปะในการถ่ายทอดที่มีพลังดึงดูดความน่าสนใจ กระตุ้นให้ เกิด บรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่
เข้ าใจง่าย ตื่นเต้ น สนุกสนาน ท้ าทาย และได้ สาระประโยชน์ โดยมีเกมการบริ หาร (Management Game) เป็ นจุดฉนวน
ความท้ าทายที่สําคัญ
เกมบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game) ตังอยู
้ ่บนแนวความคิดที่วา่ การที่จะพัฒนา ทัศนคติ ความรู้
และทักษะที่จําเป็ นต่อการเป็ นผู้นําองค์กรยุคใหม่และการเป็ นโค้ ชนันลํ
้ าพังแค่ฟังการ บรรยายในห้ องเรี ยนแต่เพียงอย่างเดียว
นันไม่
้ เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเต็มใจที่จะนําเอาแนวคิดและหลักการที่ได้ จาก
กิจกรรมการอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานจริ ง แต่ต้องสร้ างสถานการณ์สมมติเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ การยอมรับ
และปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. สร้ างความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในบทบาท หน้ าที่ คุณลักษณะ และความสามารถที่จําเป็ น ต่อการผลักดันให้
องค์กรขับเคลื่อนไปสูว่ ิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
2. สัง่ สมปรัชญา ความรู้ และหลักการของภาวะผู้นําในการบริ หารทังที
้ ่เป็ นองค์ความรู้ สมัยใหม่ และภูมิปัญญา
แบบดังเดิ
้ ม และสามารถประยุกต์ได้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
3. เพิ่มพูนประสบการณ์บทเรี ยนจากความสําเร็ จและความล้ มเหลวของผู้นําองค์กรชันนํ
้ าระดับ โลกในการพัฒนา
ตนเองสูผ่ ้ นู ําองค์กรและการบริ หารผ่านภาวะวิกฤติและการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาวิสยั ทัศน์ โลกทัศน์ นวัตกรรม ภูมิปัญญา จริ ยธรรม ความรู้ และประสบการณ์ผ่าน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างกัน
5. พัฒนาวิธีคิด มุมมอง ทัศนคติ ความรู้ และทักษะการบริ หารและสอนงานลูกน้ องแบบโค้ ชมือ อาชีพ
6. เพื่อให้ ทีมร่ วมกันกําหนดเป้าหมายสําคัญอย่างยิ่งยวดของทีมไม่ใช่เป้าหมายธรรมดาสามัญ
7. เพื่อร่ วมกันออกแบบ Scoreboard ที่ทรงพลังในการขับเคลือ่ นและติดตามผลงานของทีมงาน เป็ นรายวัน และ
สัปดาห์ เพื่อให้ ทีมงานรู้ อยู่ตลอดเวลาว่ากําลังเล่นเกมในฐานผู้ชนะอยูห่ รื อไม่
8. เพื่อให้ ทกุ คนในทีมร่ วมกันติดตัง้ 4DX ในองค์กรเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ กระตุ้นและปลุกเร้ า พลังจิตวิญญาณ
ของทีมงานให้ มีความมุ่งมัน่ ที่จะได้ ชยั ชนะ (Passion to Win) อย่าง สมํ่าเสมอ
การออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรม
หลักสูตรนี ้จะมุง่ เน้ นการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ในการเป็ นผู้นําองค์กรยุคใหม่ โดยการแบ่งผู้เรี ยน
ออกเป็ นกลุม่ ๆ ละ 6 – 8 ท่าน เพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่ วมกันเป็ นทีมตาม ภารกิจที่ได้ รับมอบหมายให้ สําเร็ จ โดยมี
ขันตอนและกระบวนการดั
้
งต่อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 : Awareness คือขันที
้ ่ทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการตระหนัก ยอมรับ เห็นความสําคัญ และความ จําเป็ นที่จะต้ อง
พัฒนาตนเองสูก่ ารเป็ นผู้นําองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง และการเป็ นโค้ ช แบบมืออาชีพ โดยใช้ เกมทาง
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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จิตวิทยา (Psychology Game)
ขันที
้ ่ 2 : Understanding คือขันการสร้
้
างความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสําหรับ
การเป็ นผู้นําองค์กรยุคใหม่และการเป็ นโค้ ช โดยใช้ เกมการบริ หาร สลับการบรรยาย (Management
Game and Short Lecture)
ขันที
้ ่ 3 : Implementation คือขันของการนํ
้
าแนวคิด หลักการ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่ผ้ นู ํา องค์กรยุคใหม่
และการเป็ นโค้ ชจําเป็ นต้ องมีไปใช้ ในการดําเนินงานจริ งในองค์กร โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการ
บรรยาย (Ego Challenge Game)
รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
ตอนที่ 1 : การพัฒนาผู้นําองค์ กรยุคใหม่ (Leadership)
ภารกิจที่ 1 : เตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงด้ วยพลังแห่งการเหนี่ยวนํา
ที่มีประสิทธิภาพสูง
1.1 ปรับรู ปแบบความคิดใหม่ (Paradigm)
1.2 พัฒนาและปรับปรุ งพฤติกรรมส่วนตัว
1.3 วัฒนธรรมการทํางานที่เป็ นปั ญหาต่อความสําเร็ จขององค์กร
ภารกิจที่ 2 : แนวคิดของการเป็ นผู้นําองค์กรยุคใหม่
2.1 การโน้ มน้ าวจูงใจบุคคลอื่นให้ ทําตาม เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และสามารถนํา
องค์กรไปสูท่ ิศทางที่ทําให้ เกิดความสามัคคี และเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกัน
2.2 หลักการเกี่ยวกับความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Value) จริ ยธรรม (Ethic) คุณลักษณะ
ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ของผู้นําองค์กรยุคใหม่
ภารกิจที่ 3 : วิธีการพื ้นฐานที่อธิบายว่าบุคคลหนึง่ จะเป็ นผู้นําได้ อย่างไรตามทฤษฎีของ BASS
3.1 กุญแจ 2 ประการต่อการเป็ นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ
3.2 หลักเกณฑ์ของการเป็ นผู้นํา (Principles of Leadership) 11 ประการ
3.3 ปั จจัยของการเป็ นผู้นํา (Factors of Leadership)
3.4 หลัก 3 ประการสําหรับการเป็ นผู้นํา
3.5 กระบวนการของการเป็ นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ (The Process of Great Leadership)
ภารกิจที่ 4 : ความสามารถของการเป็ นผู้นํา (Leadership Competencies)
4.1 ความสามารถในการเป็ นผู้นํา
• การพัฒนาตนเอง (Self Development)
• การพัฒนาบุคคลอื่น (Others Development)
4.2 การวิเคราะห์ความสามารถของการเป็ นผู้นํา
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4.3 ขันตอนสํ
้
าหรับการวิเคราะห์ความสามารถของการเป็ นผู้นํา
• ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
• ผู้นําแบบโลกาภิวฒ
ั น์ (Global Leadership)
• ผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership)
• ผู้นําตามสถานการณ์ (Situation Leadership)
• ผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์ (Visionary Leadership)
• ผู้นําอัจฉริ ยะ (Charismatic Leadership)
ภารกิจที่ 5 : การพัฒนาทักษะผู้นําองค์กรยุคใหม่ (Essential Skills for Leadership)
5.1 ทักษะการทํางานเป็ นทีม
5.2 ทักษะการบริ หารอํานาจ
5.3 ทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการโน้ มน้ าวจูงใจ
5.4 ทักษะการบริ หารความขัดแย้ งอย่างสร้ างสรรค์
5.5 ทักษะการบริ หารข้ อมูลและการจัดการความรู้
ตอนที่ 2 : เทคนิคการเป็ นโค้ ชแบบมืออาชีพ (Coaching Skills)
ภารกิจที่ 6 : ทําไมองค์กรชันนํ
้ าระดับสากลจึงต้ องสร้ างโค้ ชในองค์กร
6.1 แนวคิดและความสําคัญของการบริ หารและสอนงานผู้ใต้ บงั คับบัญชา
6.2 Coaching แตกต่างจาก Mentoring และ Counseling อย่างไร
6.3 สัญญาณบอกเหตุของการ Coach ที่ล้มเหลว
6.4 หลุมพรางที่จะทําให้ การ Coach ไม่ประสบผลสําเร็ จ
6.5 กรณีศกึ ษา “จะเกิดอะไรขึ ้นถ้ าในองค์กรของเราไม่ม.ี .โค้ ช”
ภารกิจที่ 7 :
7.1
7.2
7.3

การวิเคราะห์ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเพื่อกําหนดแนวทางการบริ หารและสอนงานลูกน้ อง แบบโค้ ชมืออาชีพ
ขันตอนการวิ
้
เคราะห์จดุ อ่อนและจุดแข็งของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
การแบ่งลูกน้ องเป็ น 4 ประเภทเพื่อการบริ หารและพัฒนา
การใช้ ตารางเพื่อการวิเคราะห์ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาอย่างถูกต้ องแม่นยํา

ภารกิจที่ 8 : เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพแบบโค้ ชมืออาชีพ
8.1 โมเดลการสอนงานที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง 7 ขัน้ (Coaching Model)
8.2 แบบฉบับของลูกน้ องที่หลากหลาย
8.3 เทคนิคการโค้ ช (Coaching) ลูกน้ องสไตล์ตา่ ง ๆ
8.4 การบริ หารและพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยเครื่ องมือที่ทรงพลัง 4 ประการ
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8.5 การจัดทําแผนพัฒนาทีมงานเป็ นรายบุคคล (IDP)
ตอนที่ 3 : วินัย 4 ประการเพื่อการบริหารทีมที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง (4 Disciplines of Execution)
วินยั ที่ 1 : กําหนดเป้าหมายที่สําคัญอย่างยิ่งยวด : Focus on the Wildly Important Goals (WIG)
หลักการ
ผู้นําองค์กรสามารถกําหนดเป้าหมายที่สําคัญอย่างยิ่งยวดของทีมไม่ใช่เป้าหมาย
ธรรมดาสามัญ และสามารถกําหนดตัววัดผล WIG ได้ ชดั เจน
แนวทางการเรี ยนรู้
วิทยากรจะแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นทีม ๆ ละ 6 – 8 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิภารกิจร่ วมกันโดย ใช้ เกมจําลอง
สถานการณ์ ทางธุรกิจ (Business Simulation Game) และตารางวิเคราะห์ เป้าหมาย ช่วยให้ บรรยากาศ
การเรี ยนรู้ มีค วามตื่ นเต้ น ท้ าทาย ผู้เรี ย นเกิ ด ประสบการณ์ เรี ยนรู้ ตรงจากกิ จกรรมทํ าให้ จดจํ าง่าย
จนกระทั่งเกิดการตระหนัก (Awareness) ยอมรั บ เห็นความสําคัญและความจํ าเป็ นที่ จะต้ องกําหนด
เป้ าหมายที่ สํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ยวดของที ม และสามารถกํ า หนดเป้ าหมายที่ สํ า คั ญ ของที ม ได้ อย่ า ง
สมเหตุสมผล
ประเด็นสําคัญที่ได้ จากการเรี ยนรู้
1.1 ทําโปรแกรมตรวจสุขภาพองค์กร (Organization Check up Program) เพื่ อ ค้ นหาขี ด
ความสามารถสูงสุดและจุดที่ อ่อนแอที่สุดของทีม เพื่ อนํามาใช้ เป็ น แนวทางในการกําหนด
มาตรการรักษาจุดอ่อนแอให้ เป็ นขีดความสามารถ
1.2 เทคนิคและวิธีการกําหนดเป้าหมายที่สําคัญอย่างยิ่งยวด
1.3 กําหนดตัวชี ้วัดเป้าหมาย (KPIs)
วินยั ที่ 2 : ปฏิบตั ิงานเพื่อปรับตัววัดผลแบบชี ้นํา : Act on the Lead Measures
หลักการ
ผู้นําองค์กรสามารถกําหนดตัววัดผลแบบชี ้นําที่จะใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวัดผลที่
จะช่วยให้ เป้าหมายที่สําคัญอย่างยิ่งยวดบรรลุผลสําเร็ จ
แนวทางการเรี ยนรู้
ทีมวิทยากรจะนําเป้าหมายที่ได้ ในวินยั ที่ 1 มาให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมกันกําหนดตัววัดผล แบบชี ้นํา
(มาตรการนําหน้ าและมาตรการตามหลัง) โดยใช้ กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั ิการแบบ เข้ มข้ นลักษณะกลุม่ ย่อย
ระดมสมองแล้ วนําเสนอให้ กลุม่ ใหญ่ลงคะแนนทางเลือกเฉพาะตัววัดผลที่ทรงพลังโดยมีวิทยากรคอยให้
คําปรึกษาอย่างใกล้ ชิด Training กึง่ Consult
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ประเด็นสําคัญที่ได้ จากการเรี ยนรู้
2.1 การวิเคราะห์มาตรการนําหน้ าเพื่อการป้องกันปั ญหาและการบรรลุเป้าหมาย
2.2 การวิเคราะห์มาตรการตามหลังเพื่อสนับสนุนความสําเร็ จ
วินยั ที่ 3 : สร้ างตารางคะแนนที่ทรงพลัง : Keep a Compelling Scoreboard
หลักการ
ผู้นําองค์กรสามารถสร้ างตารางคะแนนที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้ การวางแผน กลยุทธ์
และการควบคุมติดตามผลงานของทีมงานแต่ละวัน และแต่ละสัปดาห์ (การติดตามทีม
งานจะต้ องติดตาม 2A คือ Attitude และ Activity) ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการเรี ยนรู้
หลังจากทํากิจกรรมร่ วมกันจนได้ เป้าหมายที่สําคัญอย่างยิ่งยวด (วินยั ที่ 1) และ ตัววัดผลแบบชี ้นํา
(วินยั ที่ 2) แล้ ว วิทยากรที่ปรึกษาจะแนะแนวทางการออกแบบตาราง คะแนนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้
ผู้เขียนสามารถนําไปใช้ ในการออกแบบตารางควบคุม ติดตามงานที่ทรงประสิทธิผลยิ่งเป็ นแบบรายวัน
และรายสัปดาห์ได้
ประเด็นสําคัญที่ได้ จากการเรี ยนรู้
3.1 การออกแบบตารางคะแนนที่ทรงพลังเพื่อปลุกเร้ าพลังจิตวิญญาณทีมงานให้
รู้ ตื่นตัว และสร้ างแรงบันดาลทุกวันว่ากําลังเล่นเกมในฐานะผู้แพ้ หรื อผู้ชนะ
3.2 การปรับตารางคะแนนและปรับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุ ก (Proactive)
วินยั ที่ 4 : สร้ างพันธะรับผิดชอบร่ วมกันอย่างสมํ่าเสมอ : Create a Cadence of Accountability
หลักการ
ผู้นําองค์กรสามารถสร้ างพลังทีมงานและขับเคลือ่ นเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดประชุมพันธะรับผิดชอบร่ วมกันทุกสัปดาห์
แนวทางการเรี ยนรู้
วิทยากรที่ปรึกษาให้ คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ที่ใช้ ได้ ผลเลิศในแต่ละทางเลือกของตัว
วัดผลแบบชี ้นํา (Lead Measures) โดยวิเคราะห์กรณี (Case Study) จากทีมที่ประสบผลสําเร็ จและทีมที่
ล้ มเหลว เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมกันกําหนดกิจกรรมสร้ าง Commitment ในลักษณะ Action Plan ของทีม
ประเด็นสําคัญที่ได้ จากการเรี ยนรู้
4.1 กําหนดกิจกรรมประชุมทีมประจําสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย (WIG)
4.2 ออกแบบกิจกรรมสร้ างพลังทีม (Commitment) ที่ทีมล้ มเหลว 99% ไม่มีวนั รู้

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส

เลขที่ 52/174 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050
www.trainingservice.co.th

6

Training Center Service

จุดเด่ นของหลักสูตรจากสถาบันฯ
1. เนื ้อหาหลักสูตรที่เป็ นมาตรฐานระดับสากล (Global Standard) ที่ผ่านการค้ นคว้ าวิจยั และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากนักคิดและผู้เชี่ยวชาญที่ได้ รับการยอมรับจากองค์กรชันนํ
้ าทังใน
้ และ ต่างประเทศ
2. กระบวนการพัฒนาผู้นําที่ครบวงจรและมีประสิทธิผลสูงที่จําเป็ นสําหรับการสร้ างทัศนคติใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (New Mind-Set) สอนเครื่ องมือใหม่แก่ผ้ บู ริ หารที่สามารถใช้ งานได้ ง่าย และใช้ ได้ จริ ง (New ToolSet) และเสริ มทักษะใหม่ (New Skill -Set) เพื่อเตรี ยมผู้นําให้ เหมาะกับยุคปั จจุบนั และอนาคต
3. กิจกรรม สื่อการเรี ยนการสอน และวิธีการการเรี ยนรู้ ได้ ผ่านการพิสจู น์และเป็ นที่ยอมรับถึง คุณภาพจากองค์กร
ชันนํ
้ าระดับสากลว่าสามารถนําไปใช้ ได้ จริ ง และช่วยเสริ มสร้ างภาวะผู้นําที่ เป็ นเลิศอย่างยัง่ ยืน
4. วิทยากรมีวิธีการนําเสนอที่เป็ นเอกลักษณ์ดงึ ดูดความน่าสนใจ และสามารถสร้ างแรงบันดาลใจ เพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมจากเกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game) ที่ถกู สร้ าง ขึ ้นมาเพื่อประกอบการเรี ยนรู้
ในหลักสูตรผู้นําองค์กรยุคใหม่โดยเฉพาะ
รู ปแบบ / เครื่ องมือการฝึ กอบรม
• เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
• การฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จําลอง (Simulation Game)
• กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั ิการ (Workshop)
ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
1 -2 วัน / ฝึ กอบรมสัมมนาภายในบริ ษัท
วิทยากรผู้นําสัมมนา
อาจารย์ภวู ์สมิง กองเกิด และทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสร้ างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร การบริ หารความเปลี่ยนแปลง
การกําหนดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) การพัฒนาผู้นําองค์กร
การสอนงานแบบโค้ ชมืออาชีพ กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การบริ หารองค์กร
อย่างมียทุ ธศาสตร์ การผ่าตัดองค์กรด้ วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่
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Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
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