บริ ษทั สัมมนา เซ็นเตอร์ จากัด
99/628 หมู่ 1 ต.ลาผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 020531150 เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 0135560000867

www.สัมมนาเซ็นเตอร์.com

กลยุทธ์ 3Ls เพื่อการพัฒนาความเป็ นผู้นาอย่ างยัง่ ยืน

(3Ls Strategies for Sustainable Leadership Development)
ความเป็ นผูน้ า เป็ นคุณลักษณะที่แสดงออกให้เห็นได้ทางกิริยาท่าทาง การใช้ภาษา และบุคลิกลักษณะ ของมนุษย์ทุกคน โดย
ความเป็ นผูน้ าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการขัดเกลาของสภาพแวดล้อม หรื อการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการต่างๆ ซึ่งมนุษย์แต่ละคนผ่าน
พบมาแตกต่างกันไป และส่งผลต่อความเป็ นผูน้ าของแต่ละคนที่มีอยูม่ ากน้อยแตกต่างกันไป ดังนั้นการพัฒนาความเป็ นผูน้ า
จึงต้องวางแผนออกแบบ และใช้เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเป็ นผูน้ าให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับบุคคลในบริ บท
ที่แตกต่างกันไป
การพัฒนาผูน้ าในองค์กรธุรกิจให้มีความเป็ นผูน้ าอย่างยัง่ ยืน เราจะต้องพัฒนาลงลึกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงระดับความเชื่อ
(Belief) และค่านิยม (Value) เนื่องจากกลไกระดับจิตใจดังกล่าวคือสิ่ งสาคัญที่กากับวิธีคิดและการแสดงออกของผูค้ นใน
ระดับสติปัญญาและตรรกะ ทั้งนี้เราสามารถแสดงสมรรถนะที่ผนู ้ าควรได้รับการพัฒนาใน 3 ระดับ ได้ดงั นี้ การพัฒนาผูน้ า
(Leader) ให้มีความเป็ นผูน้ าอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Leadership) จึงควรพัฒนาตั้งแต่ระดับการนาตนเอง (L1-Lead Self) การ
นาสมาชิกในทีม (L2-Lead Team Member) และการนาผูน้ าทีม (L3-Lead Team Member) ตามแผนภาพข้างต้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสาคัญของ
ความเป็ นผูน้ าต่อความสาเร็ จในอาชีพการงานและชีวติ
ส่วนตัว
2.เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม ได้เรี ยนรู ้เทคนิคต่างๆ ในการ
พัฒนาความเป็ นผูน้ าของตนเอง
3.เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความสามารถในการนา
ตนเองและผูอ้ ื่นได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางและ
เป้ าหมายขององค์กร
แนวทางและวิธีการฝึ กอบรม
บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ตรง พร้อมการแนะนาเพิ่มเติมในประเด็น
สาคัญๆ โดยเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ใช้แนวทางของ
จิตวิทยาประยุกต์ Neuro Linguistics Programming (NLP)
และ Performance Coaching
กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร
ดร.ปิ ยวัฒน์ จารุ ธนรัตน์กลุ

เนื้อหาหลักสู ตร
1. Introduction / Ice Breaking
2. ความสาคัญของผูน้ าและความเป็ นผูน้ า
3. แนวทางการพัฒนาความเป็ นผูน้ าตามรู ปแบบ
3Ls
4. การรู ้จกั ตนเอง (Self Awareness)
5. การตั้งเป้ าหมายของตนเอง
6. การวางแผนพัฒนาตนเอง
7. การควบคุมอารมณ์ตนเอง
8. การรู ้จกั ผูอ้ ื่น
9. การสร้างความไว้วางใจ
10. การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ
11. การแก้ไขความเชื่อที่เป็ นลบ
12. การติชมอย่างสร้างสรรค์
13. การสร้างและแชร์วสิ ยั ทัศน์ร่วมกัน
14. การสร้างค่านิยมร่ วมกัน
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(3Ls Strategies for Sustainable Leadership Development)
หัวข้ อการฝึ กอบรม
L1 : การนาตนเอง (Lead Self) ผูน้ าที่จะนาผูอ้ ื่นได้ จะต้องเริ่ มต้นจากการนาตนเองให้ได้เสี ยก่อน เพราะการที่ผนู ้ าสามารถ
ควบคุมตนเอง นาพาตนเองได้ จะทาให้ผนู ้ าเป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับผูต้ าม และผูต้ ามจะเชื่อมัน่ ในความเป็ นผูน้ าของเรา
ทั้งนี้การนาตนเองได้ ผูน้ าควรจะมีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
การรู ้จกั ตนเอง (Self Awareness) : เรี ยนรู ้การค้นหา ว่าตนเองมีจุดเด่น จุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร รู ้วา่ ตนเองมีค่านิยมส่วนตัว
(Value) อย่างไร สารวจความเชื่อส่วนตัว (Belief) ทั้งที่เป็ นบวกและลบ ความพร้อมของตนเองในมิติต่างๆ รอบด้านของชีวติ
การตั้งเป้ าหมายของตนเอง (Self Direction) : เรี ยนรู ้วธิ ีการตั้งเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ในด้านต่างๆ ของชีวติ เพื่อให้ตนเองมี
ความท้าทาย มีแรงจูงใจและสนุกกับการใช้ชีวติ เป็ นผูน้ าที่กระตือรื อร้นและมุ่งมัน่ น่าเชื่อถือ
การวางแผนพัฒนาตนเอง (Self Continuous Development) : เรี ยนรู ้วธิ ีการวางแผนเพื่อเสริ มจุดแข็งและปิ ดจุดอ่อนของตนเอง
ในด้านต่างๆ รวมถึงการตื่นรู ้เท่าทันความคิดลบที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาตนเอง การโค้ชตนเองเพื่อแก้ไข
ความคิดลบต่างๆ ที่อาจพบเจอในตนเอง
การควบคุมอารมณ์ตนเอง ( Self Emotional Mastering) : เรี ยนรู ้การเท่าทัน การสังเกตสภาวะอารมณ์ ต่างๆ ของตนเอง การ
กาจัดสภาวะอารมณ์ที่ไม่ดี การปรับสู่สภาวะอารมณ์ที่ดี
L2 : การนาสมาชิกในทีม (Lead Team Member) เมื่อผูน้ าสามารถนาตนเองได้แล้ว ผูน้ าจะต้องสามารถนาสมาชิกภายในทีม
ที่ตนเองดูแล ให้มีความสุขและปลดปล่อยพลังงานของตนเองออกมาให้เป้าหมายร่ วมกันของทีมงานบรรลุถึงเป้าหมาย
การรู ้จกั ผูอ้ ื่น : เรี ยนรู ้เพื่อยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ การสังเกตวิธีคิด ค่านิยมต่างๆ ของสมาชิกในทีม ผ่านการใช้
ภาษาสนทนาในชีวติ ประจาวัน
การสร้างความไว้วางใจ : เรี ยนรู ้วธิ ีการปรับตัวเราให้เป็ นพวกเดียวกันกับเขา การปรับภาษากาย ภาษาพูด สภาวะอารมณ์
ของเราเอง และการปรับจากการเป็ นพวกเดียวกันสู่การเป็ นผูน้ าเขาเพื่อไปสู่สิ่งที่ตอ้ งการร่ วมกัน
การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ : เรี ยนรู ้ เข้าใจกลไกของภาษากาย ภาษาพูด การใช้ภาษาเพื่อยุติความขัดแย้ง และเพื่อจูงใจ
การแก้ไขความเชื่อที่เป็ นลบ : เรี ยนรู ้ การสังเกต ฟัง ความเชื่อที่เป็ นลบจากภาษาพูดในชีวติ ประจาวันและการใช้คาพูด หรื อ
คาถาม เพื่อแก้ไขความเชื่อที่เป็ นลบต่างๆ ของสมาชิกในทีม
การติชมอย่างสร้างสรรค์ : เรี ยนรู ้วธิ ีการให้ขอ้ เสนอแนะ การติชมที่เป็ นการเสริ มแรง เพิม่ แรงจูงใจแก่สมาชิกในทีม
L3 : การนาผู้นาทีม (Lead Team Leader) ผูน้ าที่ตอ้ งดูแลสมาชิกที่แบ่งเป็ นกลุม่ ย่อย จะต้องสามารถนาผูน้ ากลุ่มย่อย
เหล่านั้น เพื่อสร้างให้เกิดความเป็ นหนึ่งเดียวในการเดินทางขององค์กร เป็ นการนาผ่านผูน้ า
การสร้างและแชร์วสิ ยั ทัศน์ร่วมกัน : เรี ยนรู ้การสร้างภาพในอนาคตขององค์กรที่มีความชัดเจน การถ่ายทอดภาพแห่งอนาคต
ขององค์กรมาสู่ผนู ้ าทีมต่างๆ ภายในองค์กร การสร้างความรู ้สึกแห่งการเป็ นเจ้าของวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
การสร้างค่านิยมร่ วมกัน : เรี ยนรู ้ เข้าใจความสาคัญของค่านิยมร่ วม (Core Value) เพื่อใช้เป็ นแกนหลักในการสร้างความ
ประพฤติของสมาชิกในองค์กร
หมายเหตุ : เนื้อหา กิจกรรม อาจปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมได้ ตามความจาเป็ นสาหรับแต่ละองค์กร

