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โครงการอบรมหลักสูตร 
“Great Leaders, Great Teams, Great Results®  

 

๑. หลักการและเหตุผล  

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์ที่จะจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร 
(KMUTT  Director Development Program) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ให้เป็นผู้น าที่มี
ศักยภาพรอบด้าน ทั้งความสามารถทางด้านวิชาการ (Academic) และความสามารถทางด้านการบริหาร 
(Managerial Competency)ซึ่ งสมรรถนะที่ส าคัญมาก คือ ความสามารถทางด้านสมรรถนะผู้น า  
(Leadership skill) เพ่ือน าพาองค์กรเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จ
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้พิจารณา หลักสูตร Great Leader : Great Teams : Great Results®  ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากทีมผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน Franklin Covey, USA. 
เป็นผู้น าหลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้น าที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยหลักสูตร Great Leader : 
Great Teams : Great Results® เป็นหลักสูตรลิขสิทธิ์ของ ดร.สตีเฟน อาร์ โควีย์ ที่มีเนื้อหาจากหนังสือ 
The 8th Habit : From Effectiveness to Greatness และ The 7 Habits of Highly Effective  People 
ซึ่งเป็นอุปนิสัยส าคัญที่ช่วยสร้างประสิทธิผลต่อตนเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เสริมสร้างภาวะผู้น า (Leadership) ให้มีแนวคิด (Mind-set) ที่เหมาะสมกับการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
สามารถขับเคลื่อนองคก์รสู่เป้าหมายและประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 
หลักสูตรของบริษัทฯ  มีจุดเด่นดังนี้    

 

• เนื้อหาหลักสูตรเป็นหลักการที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากนักคิดและผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยการด าเนินการในโครงการนี้ ใช้ Content และ Framework จาก
สถาบัน Franklin Covey, USA. ผู้น าด้านการพัฒนาภาวะผู้น า (Leadership Development) โดย
ด าเนินการโดยกลุ่มบริษัทแพคริมฯ ผู้แทนลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้ในประเทศไทย    

• กระบวนการออกแบบเพ่ือสร้างการพัฒนาทักษะ เกิดจากการออกแบบที่ครบวงจร และมีประสิทธิผลสูง 
ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยล่าสุด ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างทัศนคติใหม่เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (New Mind-
Set) ให้เครื่องมือใหม่แก่ผู้บริหารที่สามารถใช้งานได้ง่าย และใช้ได้จริง (New Tool-Set) และ เสริม
ทักษะใหม่ (New Skill -Set) เพ่ือเตรียมผู้น าให้เหมาะกับยุคปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการใช้เครื่องมือ
สื่อสารผ่าน Application บนมือถือ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทในยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง  

• สื่อการเรียนการสอน และวิธีการการเรียนรู้ ได้ผ่านการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพจากองค์กร
ชั้นน าว่าสามารถน าไปปรับใช้ในบริบทขององค์กรได้อย่างเหมาะสม  
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๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ   
        2.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm) ของผู้บริหาร ให้มีลักษณะโปรแอคทีฟ (Proactive) 
ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับพฤติกรรมในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Effectiveness) และเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transition person) 
        2.2 เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า (Leadership) ของผู้บริหารระดับกลางให้มีแนวคิด (Mind-set) ทักษะ 
(Skill-set) และเครื่องมือ (Tool-set) ที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับการเป็นผู้น าเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

   2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลางได้เรียนรู้บทบาทหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย 1.สร้างความไว้วางใจ 
2.สร้างวิสัยทัศน์ 3.สร้างแนวทางปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4.สร้างการโค้ชปลดปล่อยศักยภาพ เป็นพืน้ฐานสู่ภาวะ
ผู้น าที่มีประสิทธิผล 
 
๓. ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 
โครงการอบรมหลักสูตร “Great Leaders, Great Teams, Great Results®  ภายใตโ้ครงการพัฒนา
ผู้บริหาร (KMUTT Director Development Program” ออกแบบการอบรมโดยมุ่งเน้นไปท่ีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านภาวะผู้น าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  

 
โดยในการด าเนินการมีการออกแบบสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ (ECO system) ให้สอดคล้องและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง 

 เนื้อหาหลักสูตรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้น าทั่วโลก                 
โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm) ของผู้บริหาร (Mindset) พร้อมทั้ง
พัฒนาภาวะผู้น า (Leadership) ของผู้บริหารระดับกลางให้ทักษะ (Skill-set) และเครื่องมือ (Tool-
set) ที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับการเป็นผู้น าเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงการออกแบบ
ให้มีเครื่องมือประเมินภาวะผู้น าของผู้เข้าเรียน  
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 เครื่องมือ Leadership Quotient (LQ) เป็นเครื่องมือการประเมินผลแบบ 360 องศา ที่จะช่วยให้
ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาวะผู้น าของตนเองในมิติต่างๆ ซึ่งรวบรวมผลประเมิน (Feedback) จาก ตัวคุณ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้อ่ืนหรือเพ่ือนร่วมงานของคุณ โดยรายงานจากการประเมิน
จะมีประโยชน์สูงสุด หากผู้ท าประเมินเป็นผู้ที่ท างานใกล้ชิดกับคุณ และพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณอย่างตรงไปตรงมา ส าหรับเป็นจุดเริ่มต้นในการวางเป้าหมายการพัฒนาภาวะ
ผู้น าที่ เหมาะสม เป็นแบบประเมินของ หลักสูตร “Great Leaders, Great Teams, Great 
Results®  ลิขสิทธิ์ของ สถาบัน Franklin Covey, USA. 

 PacD : Mobile Application ส าหรับการออกแบบ Blended Learning  ให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มุ่งสร้างผลลัพธ์ ในการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
มีการกระตุ้นการเรียนรู้ ผ่านข้อความ รูปภาพ วิดีโอ รวมถึงตั้งค าถามหลายรูปแบบเพ่ือประเมิน
ความรู้ความ เข้าใจของผู้เรียน และสร้างกระบวนการ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปพร้อมกัน  ลิขสิทธิ์
ของการออกแบบโดย บริษัทแพคริม ดิจิตอล  
 

๔. แนวคิดและวิธีการด าเนินงาน 

เนื้อหาหลักสูตร THE PROACTIVE LEADER Leading to Success 

 

ฉันจะเป็นผู้น ำที่มีประสิทธิผลสูงได้อย่ำงไร?  เพ่ือที่จะตอบค ำถำมดังกล่ำว เรำต้องปีนออกจำกหุบเขำซึ่ง
เปรียบเสมือนกรอบควำมคิดของกำรท ำงำนแบบ “วันต่อวัน” เพ่ือก้ำวไปสู่ยอดเขำ ซึ่งจะท ำให้เรำมองเห็น
สิ่งต่ำงๆ ได้จำกมุมมองที่กว้ำงไกล และเพ่ือเป็นกำรท้ำทำยควำมคิดของเรำ ในกำรสร้ำงผลลัพธ์ของวันนี้ ซึ่ง
จะน ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในอนำคต         

                      - Stephen R. Covey - 

 

 

 

Developed from the highest important habit “Be Proactive”, the first habit of  
Dr. Stephen R. Covey’s world’s top-selling book  

“The 7 Habits of Highly Effective People.”  
This habit helps create self-effectiveness and lead teams to  

Achieving superior sustainable success. 
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คุณลักษณะส าคัญของผู้น าโปรแอคทีฟ 
1. สร้างกรอบความคิดใหม่เพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจส าหรับการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลสูง 
2. สามารถพัฒนาศักยภาพและความมั่นใจของตนเองตลอดจนควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของ

ตนเองได้อย่าง “โปรแอคทีฟ” 
3. สร้างกรอบความคิดใหม่เพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจส าหรับการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลสูง 
4. สามารถรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ในการบริหารงานและทีมงาน “แบบโปรแอคทีฟ” 
5. สามารถใช้ทรัพยากรและความริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือก าจัดอุปสรรคในการสร้างผลลัพธ์ 
6. สนับสนุนให้ทีมงานบรรลุผลงานอันเป็นเลิศโดยมุ่งเน้นการปฎิบัติตัวเป็นแบบอย่าง 
7. ก าหนดความมุ่งม่ันทุ่มเทที่ดีที่สุดในบทบาทปัจจุบัน 
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ขยายขอบเขตเพื่อค้นหาทรัพยากรที่แฝงอยู่ 
ผู้น าโปรแอคทีฟรู้วิธีการค้นหาทรัพยากรที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ โดยพิจารณาท้ังด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ความรู้ งบประมาณ และเครื่องมือเพ่ือน ามาใช้อย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

มองทางเลือก มิใช่อุปสรรค 
ผู้น าโปรแอคทีฟจะมองหาทางเลือก และมุ่งเน้นกับสิ่งที่เขา สามารถสร้างผลกระทบได้โดยตรง เพ่ือให้
เขาและทีมงานสามารถ ท างานได้บรรลุเป้าหมายที่ส าคัญอย่างยิ่งยวด เขาเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองและ
ทีมงานในการสร้างผลงานจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ ส่วนผู้น าโดยทั่วไปจะมองเห็นแต่
อุปสรรค และมุ่งเน้นกับสิ่งที่สร้างความกังวลซึ่งเขาไม่สามารถควบคุมได้ 

เข้าใจปัญหา เข้าใจทีมงาน เพื่อการแก้ปัญหาบนหลักการ 
เนื่องจากผู้น าผู้ท าหน้าที่แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ เขาจึงมีแนวโน้มที่จะรีบเร่งเข้าไปหาปัญหาเพื่อท า
การแก้ไขสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ได้ใช้เวลาเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาอย่างจริงจังลึกซึ้งก่อน 
แตผู่้น าโปรแอคทีฟจะท าความเข้าใจต้นตอของปัญหาส าคัญ และเปิดโอกาสให้ทีมงานค้นหาทางเลือกท่ี
สร้างสรรค์ ผู้น าโปรแอคทีฟสามารถแสดงความคิดเห็นต่อผู้อ่ืนหรือทางเลือกต่างๆอย่างมีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ 
 
เป็นผู้น าเพื่อน าการเปลี่ยนแปลง  
คือวิธีการบริหารทีมงานบนหลักการพ้ืนฐานส าคัญกล่าวคือ ในฐานะผู้น าเราต้องปฎิบัติตัวเป็นแบบอย่าง
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานบริหารตนเองบนพ้ืนฐานที่เป็นข้อตกลงร่วมกันขององค์กรและ
พนักงาน ผู้น าโปรแอคทีฟส่งต่อความคิด การกระท า และพลังเชิงบวกท่ีสร้างสรรค์ให้ทีมงานปลดปล่อย
ศักยภาพของตนเองเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทีม และตนเอง 

“ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างผู้น าที่เน้นเป้าหมายกับผู้น ารีแอคทีฟ คือ วิธีการด าเนินงาน ผู้น า
โดยทั่วไปจะมีความรู้สึกกดดันจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน อัตราเงินเดือน หรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ หรืออีกนัยหนึ่ง พวกเขาท างานจากภายนอกสู่ภายใน ส่วนผู้น าที่เน้นเป้าหมาย
นั้นกระท าตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง พวกเขาจะตัดสินใจก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการบรรลุผล
ส าเร็จ จากนั้นจึงจัดการบริหารสภาวะแวดล้อมภายนอก ซึ่งการปฏิเสธที่จะให้บุคคลอื่นหรือความกดดัน
ขององค์กรมาก าหนดการกระท าของพวกเขานั่นเองที่อาจท าให้ผู้น าที่เน้นเป้าหมายกับผู้น าโดยทั่วไป
แตกต่างกันอย่างชัดเจนที่สุด” 
                         

-Heike Bruch, Sumantra Ghoshal- “Beware the Busy Manager,”  
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เนื้อหาหลักสูตร “Great Leaders, Great Teams, Great Results®  

 

 

 

 

 

หลักสูตร Great Leader : Great Teams : Great Results®  ซึ่งเนื้อหาหลักสูตร Framework เป็น
หลักการที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากนักคิดและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Franklin 
Covey, USA. ที่เป็นผู้น าในด้านการพัฒนาภาวะผู้น าที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก หลักสูตร Great 
Leader : Great Teams : Great Results® เป็นหลักสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะของ ดร สตีเฟน  อาร์. โควีย์.ทีมี่
เนื้อหาจากหนังสือ The 8th Habit : From Effectiveness to Greatness 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการ สิ่งท่ีผู้อบรมจะได้เรียนรู้ 

เข้าใจบริบทของผู้น า  ได้เข้าใจบริบทเชิงบทบาทผู้น าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
กรอบความคิดของบุคคลแบบ
องค์รวม 
( The whole-person 
paradigm) 

 ตระหนักถึงความส าคัญของมนุษย์ทั้งสี่มิติ 
ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ ความคิด และจิตวิญญาณ 

 มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือ
บรรลุผลลัพธ์จาก 4 ภารกิจหลักของผู้น า 

 มีความรู้และความเข้าใจในการน าเครื่องมือต่างๆในการบริหารอย่างมืออาชีพ  
1. การสร้างพันธกิจที่ชัดเจน 
(Clarify Purpose) 

 สามารถสื่อสารพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ขององค์กร แก่ทีมงานได้อย่าง
ชัดเจน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีม 

 สร้างความเข้าใจถึงภารกิจที่ส าคัญที่ทีมงานต้องด าเนินการตามเป้าหมาย และ

กรอบความคิดของบุคคลแบบองค์รวม 

(The whole-person paradigm) 

ภารกิจหลักสี่ประการของผู้น าที่เป็นเลิศ 
(The 4 Imperative of Great Leaders) 
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หลักการ สิ่งท่ีผู้อบรมจะได้เรียนรู้ 

นโยบายให้ส าเร็จ  
 น าแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของทีมงานกับองค์กร 
 สร้างความสอดคล้องของเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กร และแยกย่อยลง

มาทีแ่ต่ละหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
2. การสร้างความไว้วางใจ 
(Inspire Trust) 

 สามารถสร้างความไว้วางใจระดับสูงให้เกิดข้ึนในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 สามารถส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
 สามารถด าเนินบทบาทผู้น าให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดแก่องค์กร 

3. การสร้างระบบที่สอดคล้อง 
(Align Systems)  

 สร้างระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร  
 ปรับปรุงระบบงานหลักในองค์กร เช่น Execution, Talent System , 

Customer Satisfaction, Core Work Process   
 น าทีมงานในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
 สร้างระบบเพื่อสร้าง และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพในองค์กร  
 ค้นหาวิธีปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

4. การปลดปล่อยศักยภาพ 
(Unleash talent)  

 เข้าใจบทบาทผู้น าในการปลดปล่อยศักยภาพของทีมงานเพ่ือให้เขาได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่  

 สื่อสารกับสมาชิกในทีมงานเพ่ือปลดปล่อยศักยภาพของพวกเขา 
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ตัวอย่างการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล 


