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Training Center Service 

Management Development Program (MDP) 

โครงการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือพฒันาประสทิธิภาพการทํางานยคุใหม ่

หลักสูตร  “การพัฒนาผู้นําองค์กร  การเป็นโค้ช  

และวินัย 4 ประการเพื่อการบริหารทมีที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง” 

Organizational Leadership , Coaching and The 4 Disciplines of Execution 

โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game) 

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1-2 วนั 
 

หลักการและเหตุผล 

ผู้ นําเป็นบคุคลท่ีมีความสําคญัท่ีสดุในการขบัเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย เพ่ือให้บรรลผุลสําเร็จ ผู้ นําต้องฟันฝ่า

ปัญหา ความท้าทาย อปุสรรคขวากหนามและข้อจํากดันานปัการ รวมทัง้แรงกดดนัมากมาย จากภายในและภายนอกองค์กร

โดยเฉพาะอย่างย่ิงความยากลําบากในการบริหารองค์การยคุใหมใ่นบริบทท่ีพร้อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผนั ตา่งจากเดิม

มากจนความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่นัน้ใช้ไมไ่ด้ซึง่การ บริหารมีการแข่งขนัรุนแรง ความซบัซ้อนมากและมีพลวตัสงูจนยาก

ท่ีจะทํานายทายทกัเพ่ือตอบสนองได้ถกูต้อง ในสถานการณ์เช่นวา่นีผู้้ นําจําเป็นต้องมีความกล้าหาญและจริยธรรมท่ีจะนํา

และทําในสิ่งท่ีถกูต้อง มีวิสยัทศัน์ในการมองเห็นสภาวะท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ มีกลยทุธ์เพ่ือการบรรลเุป้าหมายและการ

เปลี่ยนแปลง มีนวตักรรมเพ่ือความเหนือกวา่ มีความสามารถในการบรูณการและระดมสรรพกําลงัของทกุภาคสว่น มี

ความสามารถในการบริการแบบยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และท่ีสําคญั คือสามารถเรียนรู้

ได้รวดเร็วทนัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในอตัราท่ีเร็วกวา่ท่ีผ่านมา เพ่ือนําพาองค์การผ่าน วิกฤติเพ่ือความเหนือกวา่หรืออย่าง

น้อยก็เพ่ือความอยู่รอด การเป็นผู้ นําท่ีดีนัน้ไมใ่ช่พรสวรรค์ท่ีจะติดตวั ทกุคนมาแตกํ่าเนิด ถงึแม้วา่เราจะมีตําแหน่งมาเป็น

ตวักําหนดสถานภาพในการบงัคบับญัชาแตอํ่านาจท่ี ได้มานัน้ก็อาจไมไ่ด้ทําให้เรากลายเป็นผู้ นําท่ีสมบรูณ์ เพราะคนเราไม่

สามารถเกิดมาเป็นผู้ นําท่ีดีได้แตเ่ราสามารถพฒันาตนเองให้กลายเป็นผู้ นําท่ีดีได้  

   ในโลกการทํางานปัจจบุนัผู้บริหารทีมไมส่ามารถประสบความสําเร็จจากการทํางานได้เพียงลําพงัคนเดียว พบวา่

ความสําเร็จในหน้าท่ีการงานของผู้จดัการจะเกิดขึน้จากความร่วมแรง ร่วมมือ และร่วมใจ จากลกูน้อง ซึง่ลกูน้องถือได้วา่เป็น

ผู้ มีบทบาทสําคญัท่ีมีสว่นผลกัดนัให้ผลงานของผู้จดัการบรรลเุป้าหมาย ตามท่ีกําหนดขึน้ และแน่นอนวา่ไมมี่ผู้จดัการคนไหน

ท่ีอยากได้ลกูน้องท่ีไมเ่ก่งไมมี่ฝีมือ ขาดความรู้และ ความสามารถในการทํางาน ผู้จดัการทกุคนจงึเสาะแสวงหาลกูน้องท่ีมี

ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะแบ่ง เบาภาระงานของผู้จดัการได้  ทัง้นีก้ารแสวงหาหรือได้ลกูน้องท่ีผ่านการสรรหาและ

คดัเลือกมาอย่างดีแล้ว ไมส่ามารถเป็นหลกัประกนัได้วา่ลกูน้องจะเก่งหรือมีฝีมือเสมอไปหากผู้จดัการไมเ่คยสอนงาน คิด

วางแผน ท่ีจะพฒันาลกูน้องของตนเลย 

โครงการฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการหลกัสตูร “การพฒันาผู้ นําองค์กรยคุใหม ่ เทคนิคการเป็น โค้ชมืออาชีพ และ

วินยั 4 ประการเพ่ือการบริหารทีมท่ีทรงประสิทธิผลย่ิง (Organizational Leadership , Coaching Skill Like Professional 

Coach and The 4 Disciplines of Execution)” โดยใช้เกมการ บริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short 

Lecture)  นีไ้ด้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี มมุมอง และหลกัการสมยัใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัการพฒันาประสทิธิภาพและเพ่ิมพลงั
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ความเป็นผู้ นําองค์กรยคุใหมแ่ละ การบริหารและสอนงานลกูน้องแบบโค้ชมืออาชีพครบสตูร ทัง้การพฒันาวิธีคิด 

(Conceptual) ทศันคติท่ี ถกูต้องเหมาะสม (Attitude) ความรู้ความเข้าใจหลกัการ (Knowledge) และการพฒันาทกัษะ 

(Skills) ท่ี จําเป็นสําหรับผู้ นําองค์กรยคุใหมแ่ละการเป็นโค้ช โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญระดบัชัน้แนวหน้าของเมืองไทย ท่ีมี

ความรู้ความสามารถทัง้วิชาการและศิลปะในการถ่ายทอดท่ีมีพลงัดงึดดูความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิด บรรยากาศการเรียนรู้ท่ี

เข้าใจง่าย ต่ืนเต้น สนกุสนาน ท้าทาย และได้สาระประโยชน์ โดยมีเกมการบริหาร (Management Game) เป็นจดุฉนวน

ความท้าทายท่ีสําคญั 

เกมบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game) ตัง้อยู่บนแนวความคิดท่ีวา่การท่ีจะพฒันา ทศันคติ  ความรู้  

และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การเป็นผู้ นําองค์กรยคุใหมแ่ละการเป็นโค้ชนัน้ลําพงัแคฟั่งการ บรรยายในห้องเรียนแตเ่พียงอย่างเดียว

นัน้ไมเ่พียงพอตอ่การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความเตม็ใจท่ีจะนําเอาแนวคิดและหลกัการท่ีได้จาก

กิจกรรมการอบรมไปประยกุต์ใช้ในการทํางานจริง แตต้่องสร้างสถานการณ์สมมติเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  การยอมรับ  

และปรับเปลี่ยนทศันคติด้วยตนเอง   

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1. สร้างความรอบรู้ความเช่ียวชาญในบทบาท หน้าท่ี คณุลกัษณะ และความสามารถท่ีจําเป็น ตอ่การผลกัดนัให้

องค์กรขบัเคลื่อนไปสูวิ่สยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ 

2. สัง่สมปรัชญา ความรู้ และหลกัการของภาวะผู้ นําในการบริหารทัง้ท่ีเป็นองค์ความรู้สมยัใหม ่ และภมิูปัญญา

แบบดัง้เดิม และสามารถประยกุต์ได้ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3. เพ่ิมพนูประสบการณ์บทเรียนจากความสําเร็จและความล้มเหลวของผู้ นําองค์กรชัน้นําระดบั โลกในการพฒันา

ตนเองสูผู่้ นําองค์กรและการบริหารผ่านภาวะวิกฤติและการเปลี่ยนแปลง 

4. พฒันาวิสยัทศัน์ โลกทศัน์ นวตักรรม ภมิูปัญญา จริยธรรม ความรู้และประสบการณ์ผ่าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหวา่งกนั 

5. พฒันาวิธีคิด มมุมอง ทศันคติ ความรู้ และทกัษะการบริหารและสอนงานลกูน้องแบบโค้ชมือ อาชีพ 

6. เพ่ือให้ทีมร่วมกนักําหนดเป้าหมายสําคญัอย่างย่ิงยวดของทีมไมใ่ช่เป้าหมายธรรมดาสามญั 

7. เพ่ือร่วมกนัออกแบบ Scoreboard ท่ีทรงพลงัในการขบัเคลือ่นและติดตามผลงานของทีมงาน เป็นรายวนั และ

สปัดาห์ เพ่ือให้ทีมงานรู้อยู่ตลอดเวลาว่ากําลงัเลน่เกมในฐานผู้ชนะอยูห่รือไม ่

8. เพ่ือให้ทกุคนในทีมร่วมกนัติดตัง้ 4DX ในองค์กรเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ กระตุ้นและปลกุเร้า พลงัจิตวิญญาณ

ของทีมงานให้มีความมุ่งมัน่ท่ีจะได้ชยัชนะ (Passion to Win) อย่าง สม่ําเสมอ 

 

การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 

   หลกัสตูรนีจ้ะมุง่เน้นการพฒันาขีดความสามารถ (Competency) ในการเป็นผู้ นําองค์กรยคุใหม ่โดยการแบ่งผู้ เรียน

ออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 6 – 8 ท่าน เพ่ือทํางานสว่นบคุคลและทํางานร่วมกนัเป็นทีมตาม ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จ โดยมี

ขัน้ตอนและกระบวนการดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 :  Awareness  คือขัน้ท่ีทําให้ผู้ เรียนเกิดการตระหนกั ยอมรับ เห็นความสําคญั และความ จําเป็นท่ีจะต้อง

พฒันาตนเองสูก่ารเป็นผู้ นําองค์กรท่ีมีประสทิธิภาพสงู และการเป็นโค้ช แบบมืออาชีพ  โดยใช้เกมทาง
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Training Center Service 

จิตวิทยา  (Psychology Game)  

ขัน้ท่ี 2 :  Understanding  คือขัน้การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการสําหรับ

การเป็นผู้ นําองค์กรยคุใหมแ่ละการเป็นโค้ช โดยใช้เกมการบริหาร สลบัการบรรยาย (Management 

Game and Short Lecture)  

ขัน้ท่ี 3 :  Implementation คือขัน้ของการนําแนวคิด  หลกัการ  ความรู้ ทศันคติ และทกัษะท่ีผู้ นํา องค์กรยคุใหม่

และการเป็นโค้ชจําเป็นต้องมีไปใช้ในการดําเนินงานจริงในองค์กร โดยใช้ เกมท้าทายอตัตาสลบัการ

บรรยาย (Ego Challenge Game)  

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวิชา 

ตอนที่ 1 : การพัฒนาผู้นําองค์กรยุคใหม่ (Leadership) 

ภารกิจท่ี 1 : เตรียมความพร้อมสูก่ารแข่งขนัและการเปลี่ยนแปลงด้วยพลงัแห่งการเหน่ียวนํา  

ท่ีมีประสิทธิภาพสงู 

1.1 ปรับรูปแบบความคิดใหม ่(Paradigm) 

1.2 พฒันาและปรับปรุงพฤติกรรมสว่นตวั 

1.3 วฒันธรรมการทํางานท่ีเป็นปัญหาตอ่ความสําเร็จขององค์กร 

 

ภารกิจท่ี 2 : แนวคิดของการเป็นผู้ นําองค์กรยคุใหม ่

2.1 การโน้มน้าวจงูใจบคุคลอ่ืนให้ทําตาม เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์และสามารถนํา  

     องค์กรไปสูทิ่ศทางท่ีทําให้เกิดความสามคัคี  และเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั   

2.2  หลกัการเก่ียวกบัความเช่ือ (Belief) คา่นิยม (Value) จริยธรรม (Ethic) คณุลกัษณะ 

     ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skills) ของผู้ นําองค์กรยคุใหม ่

 

ภารกิจท่ี 3 : วิธีการพืน้ฐานท่ีอธิบายวา่บคุคลหนึง่จะเป็นผู้ นําได้อย่างไรตามทฤษฎีของ BASS  

  3.1  กญุแจ 2 ประการตอ่การเป็นผู้ นําท่ีมีประสทิธิภาพ 

 3.2  หลกัเกณฑ์ของการเป็นผู้ นํา (Principles of Leadership) 11 ประการ 

 3.3  ปัจจยัของการเป็นผู้ นํา (Factors of Leadership) 

 3.4  หลกั 3 ประการสําหรับการเป็นผู้ นํา 

3.5  กระบวนการของการเป็นผู้ นําท่ีย่ิงใหญ่ (The Process of Great Leadership) 

 

ภารกิจท่ี 4 : ความสามารถของการเป็นผู้ นํา (Leadership Competencies)     

4.1  ความสามารถในการเป็นผู้ นํา 

• การพฒันาตนเอง (Self Development) 

• การพฒันาบคุคลอ่ืน (Others Development) 

4.2 การวิเคราะห์ความสามารถของการเป็นผู้ นํา 
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4.3 ขัน้ตอนสําหรับการวิเคราะห์ความสามารถของการเป็นผู้ นํา 

• ผู้ นําแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 

• ผู้ นําแบบโลกาภิวฒัน์ (Global Leadership) 

• ผู้ นําเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership) 

• ผู้ นําตามสถานการณ์ (Situation Leadership) 

• ผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์ (Visionary Leadership) 

• ผู้ นําอจัฉริยะ (Charismatic Leadership) 

 

ภารกิจท่ี 5 : การพฒันาทกัษะผู้ นําองค์กรยคุใหม ่(Essential Skills for Leadership) 

5.1 ทกัษะการทํางานเป็นทีม 

5.2  ทกัษะการบริหารอํานาจ  

5.3  ทกัษะการสื่อสารเชิงบวกและการโน้มน้าวจงูใจ   

5.4  ทกัษะการบริหารความขดัแย้งอย่างสร้างสรรค์  

5.5  ทกัษะการบริหารข้อมลูและการจดัการความรู้ 

 

ตอนที่ 2 : เทคนิคการเป็นโค้ชแบบมืออาชีพ (Coaching Skills) 

ภารกิจท่ี 6 : ทําไมองค์กรชัน้นําระดบัสากลจงึต้องสร้างโค้ชในองค์กร 

6.1 แนวคิดและความสําคญัของการบริหารและสอนงานผู้ใต้บงัคบับญัชา 

6.2 Coaching แตกตา่งจาก Mentoring และ Counseling อย่างไร 

6.3 สญัญาณบอกเหตขุองการ Coach ท่ีล้มเหลว 

6.4  หลมุพรางท่ีจะทําให้การ Coach ไมป่ระสบผลสําเร็จ 

6.5 กรณีศกึษา “จะเกิดอะไรขึน้ถ้าในองค์กรของเราไมมี่..โค้ช” 

 

ภารกิจท่ี 7 :  การวิเคราะห์ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารและสอนงานลกูน้อง แบบโค้ชมืออาชีพ 

7.1 ขัน้ตอนการวิเคราะห์จดุออ่นและจดุแข็งของผู้ ใต้บงัคบับญัชา 

7.2 การแบ่งลกูน้องเป็น 4 ประเภทเพ่ือการบริหารและพฒันา 

7.3 การใช้ตารางเพ่ือการวิเคราะห์ผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่างถกูต้องแมน่ยํา 

 

ภารกิจท่ี 8 : เทคนิคการสอนงานท่ีมีประสทิธิภาพแบบโค้ชมืออาชีพ 

8.1 โมเดลการสอนงานท่ีทรงประสทิธิผลย่ิง 7 ขัน้ (Coaching Model) 

8.2 แบบฉบบัของลกูน้องท่ีหลากหลาย 

8.3 เทคนิคการโค้ช (Coaching) ลกูน้องสไตล์ตา่ง ๆ 

8.4  การบริหารและพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยเคร่ืองมือท่ีทรงพลงั 4 ประการ 
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8.5 การจดัทําแผนพฒันาทีมงานเป็นรายบคุคล (IDP) 

 

ตอนที่ 3 : วินัย 4 ประการเพื่อการบริหารทมีที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง (4 Disciplines of Execution) 

  

วินยัท่ี 1 : กําหนดเป้าหมายท่ีสําคญัอย่างย่ิงยวด : Focus on the Wildly Important Goals (WIG) 

 หลกัการ 

 ผู้ นําองค์กรสามารถกําหนดเป้าหมายท่ีสําคญัอย่างย่ิงยวดของทีมไมใ่ช่เป้าหมาย 

ธรรมดาสามญั และสามารถกําหนดตวัวดัผล WIG ได้ชดัเจน 

 

แนวทางการเรียนรู้ 

วิทยากรจะแบ่งผู้ เรียนออกเป็นทีม ๆ ละ 6 – 8 ท่าน เพ่ือปฏิบติัภารกิจร่วมกนัโดย ใช้เกมจําลอง

สถานการณ์ทางธุรกิจ (Business Simulation Game) และตารางวิเคราะห์ เป้าหมาย ช่วยให้บรรยากาศ

การเรียนรู้มีความต่ืนเต้น  ท้าทาย  ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์ เรียนรู้ตรงจากกิจกรรมทําให้จดจําง่าย 

จนกระทั่งเกิดการตระหนัก (Awareness) ยอมรับ เห็นความสําคญัและความจําเป็นท่ีจะต้องกําหนด

เป้าหมายท่ีสําคัญอย่างย่ิงยวดของทีมและสามารถกําหนดเป้าหมายท่ีสําคัญของทีมได้อย่าง

สมเหตสุมผล 

 

ประเดน็สําคญัท่ีได้จากการเรียนรู้ 

1.1 ทําโปรแกรมตรวจสุขภาพองค์กร (Organization Check up Program) เพ่ือ ค้นหาขีด

ความสามารถสูงสุดและจุดท่ีอ่อนแอท่ีสุดของทีม เพ่ือนํามาใช้เป็น แนวทางในการกําหนด

มาตรการรักษาจดุออ่นแอให้เป็นขีดความสามารถ 

1.2 เทคนิคและวิธีการกําหนดเป้าหมายท่ีสําคญัอย่างย่ิงยวด 

1.3 กําหนดตวัชีว้ดัเป้าหมาย (KPIs)  

วินยัท่ี 2 : ปฏิบติังานเพ่ือปรับตวัวดัผลแบบชีนํ้า : Act on the Lead Measures  

หลกัการ 

 ผู้ นําองค์กรสามารถกําหนดตวัวดัผลแบบชีนํ้าท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลท่ี  

จะช่วยให้เป้าหมายท่ีสําคญัอย่างย่ิงยวดบรรลผุลสําเร็จ 

 

แนวทางการเรียนรู้ 

ทีมวิทยากรจะนําเป้าหมายท่ีได้ในวินยัท่ี 1 มาให้ผู้ เรียนร่วมกนักําหนดตวัวดัผล แบบชีนํ้า 

(มาตรการนําหน้าและมาตรการตามหลงั)  โดยใช้กิจกรรมกลุม่ปฏิบติัการแบบ เข้มข้นลกัษณะกลุม่ย่อย

ระดมสมองแล้วนําเสนอให้กลุม่ใหญ่ลงคะแนนทางเลือกเฉพาะตวัวดัผลท่ีทรงพลงัโดยมีวิทยากรคอยให้

คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด Training กึง่ Consult 

 

http://www.trainingservice.co.th/


www.trainingservice.co.th 

 

6 
 สถาบนัฝึกอบรม เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์เซอรวิ์ส 

เลขที่ 52/174  ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15  แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู  กรงุเทพ  10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050 

 

Training Center Service 

ประเดน็สําคญัท่ีได้จากการเรียนรู้ 

 2.1 การวิเคราะห์มาตรการนําหน้าเพ่ือการป้องกนัปัญหาและการบรรลเุป้าหมาย 

 2.2 การวิเคราะห์มาตรการตามหลงัเพ่ือสนบัสนนุความสําเร็จ 
 

วินยัท่ี 3 : สร้างตารางคะแนนท่ีทรงพลงั : Keep a Compelling Scoreboard  

หลกัการ 

 ผู้ นําองค์กรสามารถสร้างตารางคะแนนท่ีทรงพลงัเพ่ือช่วยให้การวางแผน กลยทุธ์  

และการควบคมุติดตามผลงานของทีมงานแตล่ะวนั และแตล่ะสปัดาห์  (การติดตามทีม  

งานจะต้องติดตาม 2A คือ Attitude และ Activity) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการเรียนรู้ 

หลงัจากทํากิจกรรมร่วมกนัจนได้เป้าหมายท่ีสําคญัอย่างย่ิงยวด (วินยัท่ี 1) และ ตวัวดัผลแบบชีนํ้า 

(วินยัท่ี 2) แล้ว วิทยากรท่ีปรึกษาจะแนะแนวทางการออกแบบตาราง คะแนนในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือให้

ผู้ เขียนสามารถนําไปใช้ในการออกแบบตารางควบคมุ ติดตามงานท่ีทรงประสทิธิผลย่ิงเป็นแบบรายวนั

และรายสปัดาห์ได้ 
 

ประเดน็สําคญัท่ีได้จากการเรียนรู้ 

 3.1 การออกแบบตารางคะแนนท่ีทรงพลงัเพ่ือปลกุเร้าพลงัจิตวิญญาณทีมงานให้  

                รู้ ต่ืนตวั และสร้างแรงบนัดาลทกุวนัวา่กําลงัเลน่เกมในฐานะผู้แพ้หรือผู้ชนะ 

 3.2 การปรับตารางคะแนนและปรับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Proactive) 
 

วินยัท่ี 4 : สร้างพนัธะรับผิดชอบร่วมกนัอย่างสม่ําเสมอ : Create a Cadence of Accountability  

หลกัการ 

 ผู้ นําองค์กรสามารถสร้างพลงัทีมงานและขบัเคลือ่นเป้าหมายขององค์กรอย่างมี  

ยทุธศาสตร์ด้วยการจดัประชมุพนัธะรับผิดชอบร่วมกนัทกุสปัดาห์ 

 

แนวทางการเรียนรู้ 

วิทยากรท่ีปรึกษาให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ท่ีใช้ได้ผลเลิศในแตล่ะทางเลือกของตวั

วดัผลแบบชีนํ้า (Lead Measures) โดยวิเคราะห์กรณี (Case Study) จากทีมท่ีประสบผลสาํเร็จและทีมท่ี

ล้มเหลว เพ่ือให้ผู้ เรียนร่วมกนักําหนดกิจกรรมสร้าง Commitment ในลกัษณะ Action Plan ของทีม 

 

ประเดน็สําคญัท่ีได้จากการเรียนรู้ 

   4.1 กําหนดกิจกรรมประชมุทีมประจําสปัดาห์เพ่ือขบัเคลื่อนเป้าหมาย (WIG) 

   4.2 ออกแบบกิจกรรมสร้างพลงัทีม (Commitment) ท่ีทีมล้มเหลว 99% ไมมี่วนัรู้ 
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จุดเด่นของหลักสูตรจากสถาบันฯ 

1. เนือ้หาหลกัสตูรท่ีเป็นมาตรฐานระดบัสากล (Global Standard) ท่ีผ่านการค้นคว้าวิจยัและ พฒันาอย่างตอ่เน่ือง

จากนกัคิดและผู้ เช่ียวชาญท่ีได้รับการยอมรับจากองค์กรชัน้นําทัง้ใน และ ตา่งประเทศ 

2. กระบวนการพฒันาผู้ นําท่ีครบวงจรและมีประสทิธิผลสงูท่ีจําเป็นสําหรับการสร้างทศันคติใหม ่ เพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม (New Mind-Set) สอนเคร่ืองมือใหมแ่ก่ผู้บริหารท่ีสามารถใช้งานได้ ง่าย และใช้ได้จริง (New Tool-

Set) และเสริมทกัษะใหม ่(New Skill -Set) เพ่ือเตรียมผู้ นําให้ เหมาะกบัยคุปัจจบุนัและอนาคต 

3. กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และวิธีการการเรียนรู้ ได้ผ่านการพิสจูน์และเป็นท่ียอมรับถงึ คณุภาพจากองค์กร

ชัน้นําระดบัสากลวา่สามารถนําไปใช้ได้จริง และช่วยเสริมสร้างภาวะผู้ นําท่ี เป็นเลิศอย่างยัง่ยืน 

4. วิทยากรมีวิธีการนําเสนอท่ีเป็นเอกลกัษณ์ดงึดดูความน่าสนใจ และสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ เพ่ือเปลี่ยน

พฤติกรรมจากเกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game) ท่ีถกูสร้าง ขึน้มาเพ่ือประกอบการเรียนรู้

ในหลกัสตูรผู้ นําองค์กรยคุใหมโ่ดยเฉพาะ 

 

รูปแบบ / เคร่ืองมือการฝึกอบรม 

•  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

•  การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จําลอง (Simulation Game) 

•  กิจกรรมกลุม่ปฏิบติัการ (Workshop)  

 

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา  

 1 -2 วนั / ฝึกอบรมสมัมนาภายในบริษัท 

 

วิทยากรผู้นําสัมมนา 

อาจารย์ภว์ูสมิง   กองเกิด และทีมงาน 

      ผู้ เช่ียวชาญด้านการสร้างวฒันธรรมและคา่นิยมองค์กร   การบริหารความเปลี่ยนแปลง   

การกําหนดความสามารถหลกัขององค์กร (Core Competency) การพฒันาผู้ นําองค์กร  

การสอนงานแบบโค้ชมืออาชีพ   กลยทุธ์การเจรจาตอ่รองทางธุรกิจ   การบริหารองค์กร  

อย่างมียทุธศาสตร์  การผ่าตดัองค์กรด้วย DNA  และการทํางานเป็นทีม 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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