You can be the best by THE BEST.

Leadership & Team building
ภาวะผู้นาและการสร้ างทีมที่เข้ มแข็ง
WHY must be this course?

(ทำไมจึงต้ องเป็ นหลักสูตรนี ้?)

เราเชื่อว่า “ภาวะผู น้ า” มีอยู ่ในตัวของทุกคน และสามารถพัฒนาได้ และผู น้ าที่ดีต้องสามารถ

ทางานร่วมกับผู ้อื่นได้ เรียกว่ารู้จักทางานเป็นทีม ธุ รกิจในยุ คปั จจุ บันต้องอาศัยการประสานงานและ
ร่วมมือกันหลายฝ่ าย ผู น้ าที่ดีและทีมงานที่เข้มแข็งจึงสามารถฟันฝ่ าอุ ปสรรคและรังสังค์ผลงานที่ดีท่สี ุด
ออกมาได้
HOW to train?

(มีกระบวนกำรในกำรฝึ กอบรมอย่ำงไร?)

TIC = Training + Interacting and Coaching
TRAINING นอกเหนือการบรรยายแล้วยังมีกิจกรรมและแบบฝึ กฝนทักษะให้ผู้เข้าอบรมฝึ กร่วมกัน
INTERACTING เราเชื่อว่าการเรียนรู้ท่ไี ด้ผลเร็วที่สุด มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างผู ้เข้าอบรม
ด้วยกันเอง และ ระหว่างวิทยากรกับผู ้เข้าอบรม
COACHING วิทยากรเป็นผู ้มีความชานาญในเรื่องการโค้ช ช่ วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาศักยภาพ
ภายในของตนเองและดึงออกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองมากขึน้
ผู ้เข้าอบรมสามารถสัมผัสได้ ถึงการ ค้นคว้า ค้นหา และ ค้นพบ ในคาตอบที่ ถูกต้อง แม่นยา และ
ชัดเจน ประทับลงในจิตสานึกอย่างแน่นหนามัน่ คง
WHAT is this course about?

(หลักสูตรนี ้ฝึ กอบรมในเรื่ องใด?)

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนีค้ ือ
้ มาในตนเอง
✓ การสร้างภาวะผู ้นาขึน
✓ รู้จักใช้ ภาวะผู ้นาให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ
✓ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพที่ดีของตนเอง
✓ สามารถทางานร่วมกันผู ้นาอื่นๆได้เป็นอย่างดี
✓ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู ่เสมอ
✓ เป็นผู ้นาที่ดีมีคุณธรรม และเป็นที่รักของบุ คคลรอบข้าง
้ ไป
✓ รองรับการพัฒนาภาวะผู ้นาในระดับสูงยิง่ ๆขึน
WHO should participate?
•

ผู ้บริหาร

•

ผู ้จดั การ

•

หัวหน้าส่วนงาน

(ผู้ที่ควรเข้ ำอบรมใหลักสูตรนี ้คือ?)
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รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา

: Leadership & Team building
: 2 วัน (12 ชัว่ โมง)

จานวนผู เ้ ข้าอบรม : ไม่เกิน 50 คน
สถานที่

: ห้องประชุ ม จัดเก้าอีแ้ บบ U Shape

ทีมวิทยากร

: อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม พร้อมทีมงาน 1-2 ท่าน
The Best Speech Plus Training Center

หัวข้อการอบรม
1. สันทนาการ วัตถุประสงค์ให้แสดงภาวะผู ้นาออกมา
2. แสดงทัศนะถึงหลักสูตรและเป้ าหมายของการอบรมในฐานะผู ้นา
3. Start with WHY

- มหัศจรรย์กับคาถาม “ทาไม” ที่ใช้ เป็นแรงผลักดันสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความศรัทธาในตนเอง
- ชมคลิป ภาวะผู ้นา
4. คุณคือผู น้ าแบบไหน
- กิจกรรม แบบทดสอบภาวะผู ้นา
5. ผู ้นา 5 ระดับ
- ผู ้นาในระดับต่างๆ มีลักษณะการทางานที่ต่างกัน และมีผลกระทบต่อทีมงานและผลงานที่แตกต่าง

กัน ดังนัน้ การศึกษารายละเอียดและรูปแบบของผู ้นาในระดับต่างๆ จะช่ วยให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพ
ตนเองได้อย่างชัดเจน และสามารถวางจุ ดยืนของตนเองได้อย่างเหมาะสม
6. แปดคุณสมบัตพ
ิ นื ้ ฐานของผู ้นาที่เข้มแข็ง
7. วิสยั ทัศน์ของผู ้นาที่ดี

- มีเป้ าหมาย เห็นเป้ าหมาย รู้จุดยืนของตนกับเป้ าหมาย
- กิจกรรม บันทึกความทรงจากับเป้ าหมายของเรา
8. กิจกรรม ฉีกด้วยมือ ประกบด้วยใจ
- ให้เห็นถึงองค์ประกอบของความสาเร็จและความล้มเหลว
9. ทัศนคติของผู ้นากับการทางานเป็นทีม
- สร้างทัศนคติท่ีสร้างสรรค์ การแบ่งปั น การเกือ้ กูล
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10. กิจกรรม เดินเป็ด

11.

12.
13.
14.

15.

16.

- ผู ้เข้าอบรมต้องร่วมมือกันเอาชนะโจทย์ของวิทยากร
- ต้องวางแผนและปรับปรุ งแผน
- ต้องประชุ มหารือ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- จะเกิดผู ้นาเฉพาะกิจ และมีผู้นาปลอมเกิดขึน้
- เรียนรู้จากความผิดพลาด
กิจกรรม นับเลข
- ฝึ กการสังเกต เรียนรู้จากความผิดพลาด
- เห็นความสาคัญของการสื่อสาร
Go Fast Go Far
- ทีมที่รวดเร็ว และ ทีมที่ไปได้ไกล
Power Team สร้างได้
- 8 ยุ ทธวิธีสร้างทีมงานคุณภาพ
คลิปวีดโี อ ทีมธรรมชาติ 2 คลิป
- ร่วมคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากสื่อวีดีโอ
- กิจกรรมจากนิทานสะกิดใจ ในการทางานร่วมกัน
กิจกรรม รถแข่ง
- ฝึ กการวางแผนและทางานร่วมกัน
- การใช้คนตรงกับความสามารถ
กิจกรรมพิเศษส่งท้าย HOT POTATO
- เป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ ความสามัคคี และการแสดงภาวะผุ ้นาของทุกคน

ที่จะต้องช่ วยกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพิชิตความท้าทายจากวิทยากร
- ร่วมวิเคราะห์และประเมินผล
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ตารางการอบรม
ภาวะผู น้ าและทัศนคติการทางานเป็นทีม
วันแรกของการอบรม
ช่ วงเวลา
Section 1
09:00 – 10:30

Section 2
10:45 – 12:00

Section 3
13:00 – 14:30

Section 4
14:45 – 16:00

รายการ
- ปฐมบทก่อนการอบรม
- สันทนาการ ภาวะผู ้นา
- แสดงทัศนะต่อหลักสุตรและเป้ าหมายในฐานะผู ้นา
- Start with WHY (คิดอย่างคนสาเร็จ)
พักเบรก 15 นาที
- ชมคลิป ภาวะผู ้นา (สะท้อนภาพผู ้นา)
วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการชมคลิป
- 8 คุณสมบัติของผู ้นาที่ดี
(บรรยาย และ ตัวอย่างกรณีศึกษา)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- คุณคือผู ้นาแบบไหน
- ผู ้นา 5 ระดับ
- วิสัยทัศน์ของผู ้นาที่ดี
- กิจกรรม วิสัยทัศน์ของผู ้นาที่ดี (workshop)
- กิจกรรม ฉีกด้วยมือ ประกบด้วยใจ (โอกาสและความ
ตัง้ ใจและความสามารถ)
พักเบรก 15 นาที
- ทัศนคติของผู ้นากับการทางานเป็นทีม
คลิป กวาง กับฮิ ปโป (ตัวอย่างการแก้ความขัดแย้ง)
- กิจกรรม เดินเป็ด (การประสานงาน วางแผน แก้ปัญหา)
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ตารางการอบรม
Leadership & Team building
วันที่สองของการอบรม
ช่ วงเวลา
Section 1
09:00 – 10:30

Section 2
10:45 – 12:00

Section 3
13:00 – 14:30

Section 4
14:45 – 16:00

รายการ
- Warm Up
- กิจกรรมนับเลข (ฝึ กการสังเกต,เรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาด)
- หนึ่งคนหนึ่งไอเดีย (แสดงทัศทนะอย่างผู ้นา)
พักเบรก 15 นาที
- คลิป ทีมที่เข็มแข็ง
- GO FAST – GO FAR
- Power Team สร้างได้
(8 ยุ ทธวิธีสร้างทีมงานคุณภาพ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- คลิป ทีมธรรมชาติ 2 คลิป
(เห็นพลังของความสามัคคี)
- ร่วมกันคิดวิเคราะห์หาข้อสรุ ป
- กิจกรรม Stop Stay Start (ขจัดจุ ดด้อย ดารงจุ ดดี
สร้างจุ ดเด่น)
พักเบรก 15 นาที
- กิจกรรม รถแข่ง (การวางแผน แบ่งงาน แก้ปัญหา)
- กิจกรรมพิเศษ HOT POTATO
(ร่วมมือ สามัคคี เต็มพลัง ภาวะผู ้นา เสียสละ การ
วางแผน การสื่อสาร)
- ร่วมวิเคราะห์ประเมินผลจากกิจกรรม
- วิทยากากรสรุ ป และ ตอบข้อซักถาม

