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The next leaderชือ่โครงการ :

Concept : เป็นหลักสตูรทีถ่กูคดิคน้และออกแบบมาเพือ่ตดิอาวธุทาง
ปัญญาใหก้ับหัวหนา้มอืใหมห่รอืผูนํ้าทีม่ปีระสบการณ์ทีต่อ้งการ
เสรมิสรา้งทักษะความเป็นผูนํ้าใหแ้ข็งแกรง่ขึน้ไปอกีขัน้  

The next leader จะพาทา่นไปเรยีนรูเ้ทคนคิทีจ่ะชว่ยใหค้นใน
ทมีมสีว่นรว่มกับผลงาน ขัน้ตอนการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 
และ เครือ่งมอืในการรับมอืและจัดการความขดัแยง้ในทมี ซึง่
ลว้นแลว้แตนํ่าไปใชไ้ดจ้รงิในการบรหิารทมีใหส้งบและทํางาน
ไดอ้ยา่งราบรืน่

กลุม่เป้าหมาย : ผูบ้รหิารองคก์ร ผูบ้รหิารระดับตน้ หัวหนา้สายงาน (First –
Line Manager) หรอืผูบ้รหิารทีใ่กลช้ดิกบัผูป้ฏบิัตกิาร และมี
โอกาสรับรูปั้ญหาทีแ่ทจ้รงิ 



...ทา่นเคยเจอปัญหาน่าปวดหวัเหลา่นีใ้นองคก์รของทา่นหรอืไม.่..

1. ไมส่ามารถชกัจงูใหผู้ท้ีม่คีวามสามารถสงูในทมีมคีวาม
ขยันทํางานอยูอ่ยา่งสมํา่เสมอ

2. ใชเ้วลานานในการประชมุ วางแผน หาขอ้สรปุ แตโ่ปรเจค
ก็ยังคบืหนา้ไปไมถ่งึไหน

3. คนในทมีมองเห็นปัญหาแตไ่มม่ใีครเสนอตวัเพือ่
รับผดิชอบและลงมอืแกไ้ขปัญหา

4. ไมส่ามารถจัดการกบัปัญหาคนในทมีทะเลาะกนัได ้ทําให ้
งานลา่ชา้ ไมไ่ดค้ณุภาพ สง่มอบงานไมไ่ดต้ามกําหนด

...ถา้ทา่นปวดหวักบัปัญหาเหลา่นีอ้ยู ่หลกัสตูรนีจ้ะชว่ยทา่นได.้..



เป็นหลักสตูรทีถ่กูคดิคน้และออกแบบมา
เพือ่ใหท้า่นจัดการกับความทา้ทายเหลา่นัน้

และพัฒนาความรูทั้กษะและยังมอบเครือ่งมอื 
(Framework) ทีจ่ะชว่ยเอือ้อํานวยใหอ้งคก์ร
ทา่นสามารถสรา้ง

- นวตักรรมและไอเดยีใหม่ๆ
- ความรว่มมอืรว่มใจ 
- การสง่มอบงานอยา่งมอือาชพี
- บรรยากาศความสขุในองคก์รของทา่น
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Module 1 : CONNECT CONTEXT

พวกเราทกุคนอยากใหผู้อ้ ืน่มองเรา
เป็นบคุคลไมใ่ชส่ ิง่ของและเครือ่งมอื 
เพือ่นร่วมงานของทา่นก็ตอ้งการสิง่
เหลา่นัน้เชน่เดยีวกนั

ดงันัน้หากเราฟังคูส่นทนาอยา่งตัง้ใจ
และพยายามทําความเขา้ใจบรบิท
ของพวกเขาก็จะทําใหก้ารสนทนา
เป็นไปไดด้ว้ยด ีเกดิการยอมรับขอ้ดี
ขอ้เสยีของกนัและกนั

รวมทัง้แบง่ปันความเขา้ใจระหวา่ง
ทา่นและทมีวา่เป้าหมายของสิง่ที่
กําลงัมุง่หนา้ทําอยูค่อือะไร ?
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Module 2 : PROJECT PLANING

เมือ่รูแ้ลว้วา่พวกเรากําลงัทําอะไรอยู ่
พวกเราก็จะสามารถมุง่ไปทีก่ารหา
ทางออกและวธิแีกปั้ญหาในโอกาส
ตา่งๆได ้

ในขัน้ตอนตอ่มาพวกเราตอ้งสาํรวจวา่
ทางเลอืกไหนมคีณุคา่หรอืมโีอกาส
สาํเร็จสงูทีส่ดุจากจดุนี้

เมือ่จํากดัตวัเลอืกลงแลว้จงึสามารถ
กําหนดวธิกีารทีท่กุฝ่ายตกลงร่วมกนั
และเตรยีมพรอ้มสูก่ารลงมอืปฏบิตัเิพือ่
ผลสาํเร็จในทา้ยทีส่ดุ
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Module 3 : CONFLICT RESOLUTION

“ประเทศจะไมพ่่ายแพจ้ากกําลงัภายนอก 
แตจ่ะเสยีเอกราชจากความขดัแยง้
ภายใน”

ผูนํ้าทกุคนรูว้ธิกีารทํางานและสง่มอบงาน
อยา่งไรท้ีต่ ิแตห่นึง่ในปัญหาหลกัทีทํ่า
ใหแ้ผนการลม้เหลวน่ันคอืความขดัแยง้
ในทมี

ผูนํ้าแบบ The next leader ไมใ่ชแ่ค่
สัง่งานใหท้กุคนเดนิตามเพือ่ใหส้ง่มอบ
งานไดท้นัตามกําหนดการเทา่เทา่นัน้ แต่
เขา้ไปมสีว่นร่วมในการแกปั้ญหาจาก
ภายนอกและความขดัแยง้ภายในกอ่นที่
จะบานปลายในภายหลงั 
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- ทําใหท้มีทีส่ามารถปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้
- อตัราการลาออกของคนในทมีตํา่
- สรา้งบรรยากาศทีด่แีละเป็นตน้แบบใหก้บัทมีอืน่ๆในองคก์ร
- และอืน่ๆอกีมากมาย

...มกีารวจัิยและกรณีศกึษามากมายทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ผูนํ้าทีใ่ห ้
ความสําคญักบัสิง่เหลา่นี ้สามารถทีจ่ะ...



โดย Workshop นี้จะถายทอดผาน บทบาทสมมตุ ิที่เปรียบเสมอืนการผจญภยัในปา เพ่ือตามลาหา
สมบัต ิผานดานและบททดสอบตางๆ เหมือนในภาพยนตรหนึ่งเร่ือง เพ่ือใหผูอบรมรูสกึสนกุกบั
เนื้อหาและมปีระสบการณกบักระบวนการตางๆ

โดยผูเรียนจะไดบทบาทสมมตุเิปน “เกรียงไกร” นักลาสมบตัมิือหนึ่ง ที่รับโปรเจคมาจากมหาเศรษฐี
และมาเฟยชาวจนี “หลนิ ปง เหมย” ซ่ึงมอบหมายใหเกรียงไกรเขาไปหา “มังกรทองคาํ” ใน “ปาไม
คืนกลบั” ซ่ึงมีภัยอันตรายมากมาย ทั้งคนปา สัตวแปลกหนา หุบเหวและกลไกโบราญที่ผูครอง
สมบัตคินเกาทิง้ไว 

เขาตองออกเดนิทางพรอมกบั “โชน” อดีตนกัลาสมบตัทิีเ่คยเขาปานีม้าแลว ทําหนาทีเ่ปนไกดเพ่ือ
นําใหเกรียงไกร เขาไปเอาสมบตัทิี่ซอนอยูในปา

...เกรียงไกรจะทําสําเร็จหรือไม คําตอบอยูในหลักสูตรน้ี ...



...ภาพรา่งของสตอรีบ่อรด์ประกอบเนือ้หาการเรยีนการสอน...



รปูแบบที1่ Virtual Classroom หอ้งเรยีนออนไลน์ สอนสดผา่นระบบ Zoom Meeting
เขา้เรยีนไดจ้ากทีบ่า้น ทีทํ่างาน หรอืตามทีส่ะดวก ผา่น 
Computer หรอื Laptop ทีม่กีลอ้งและไมคโ์ครโฟน

มรีะบบ Interactive ถา้มคํีาถามเพยีงแคย่กมอื เปิดไมคโ์ครโฟน
ถามไดโ้ดยตรง (จะมชีว่งเวลาใหผู้เ้รยีนสอบถามอยู่ทกุชว่งของ
เนือ้หา)

มกีารแยกกลุม่ยอ่ยเพือ่ถอดบทเรยีนแลว้กลับมารวมกนัทีก่ลุม่
ใหญ่

หลงัจากลงทะเบยีนเรยีนเรยีบรอ้ยแลว้จะม ีLink ของ Zoom 
Meeting สง่ไปใหก้บัผูเ้รยีนทางอเีมล พรอ้มเอกสาร
ประกอบการเรยีน

เพือ่ประสทิธภิาพการเรยีนรูส้งูสดุไมค่วรเกนิ 30 ทา่นตอ่คลาส 
(ไมง่ัน้ดแูลไมท่ัว่ถงึ แตไ่มบ่งัคบั)



Moderator แนะนําการใชอ้ปุกรณ์ และ
วธิกีารเรยีนรูผ้า่นทางโปรแกรม Zoom 
วทิยากรกลา่วแนะนําภาพรวมทัง้หมดของ
หลกัสตูร
Break 10 นาที
Module 1: Connect context 
มกีจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิเห็นตลอด
ชว่งเพือ่ใหผู้เ้รยีนอยูก่บัเนือ้หาตลอดเวลา
พักรับประทานอาหารกลางวนั
Module 2: Project planning 
มกีจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิเห็นตลอด
ชว่งเพือ่ใหผู้เ้รยีนอยูก่บัเนือ้หาตลอดเวลา
Break 10 นาที
Module 3: Conflict resolution 
มกีจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิเห็นตลอด
ชว่งเพือ่ใหผู้เ้รยีนอยูก่บัเนือ้หาตลอดเวลา
ถามตอบ จบหลกัสตูร

9.50 - 10.00
10.00-12.00

12.00-13.00
13.00-15.00

15.00- 15.10
15.10- 17.00

17.30

ตารางเวลา
VIRTUAL 
CLASSROOM

9.30 - 9.50



รปูแบบที2่ Video online

เรยีนแบบกลุม่ปิดผา่น FB Group (หรอืใน Intranet ของ
ทา่น) อยูไ่หนก็เรยีนได ้ใกลไ้กลไมใ่ชปั่ญหา ฟังไมท่นั จับ
ประเด็นไมไ่ด ้เปิดคลปิวนซ้ําจะดกูีร่อบก็ไมม่ใีครวา่

เรยีนจากทีไ่หนก็ได ้ตามเวลาทีส่ะดวก ผา่น Computer หรอื 
Laptop เพยีงแค ่Download clip เทา่นัน้

หากมขีอ้สงสยัไมเ่ขา้ใจ โพสตคํ์าถามทิง้ไวผู้ส้อนจะชว่ยตอบ
ให ้

คลปิไมม่ลีบ ไมจํ่ากดั User กีค่นก็ได ้คุม้คา่คุม้ราคา 

จะม ีLink เอกสารประกอบการเรยีนแปะทิง้ไวใ้ห ้Download 

โดยผลงานวดีโีอในหลกัสตูรนีจ้ะเป็นลขิสทิธิข์องทา่น 
เพือ่ใชใ้นองคก์รเทา่น ัน้



พรีะวฒัน์ อรุพพัีฒนพงศ์ (โชน) 
เจา้ของกจิการ ,นักเขยีน, Trainerอสิระ , เพจ SMEDIY คดิโดย SME ทําโดย SME เพือ่ SME

- รางวลั “สดุยอดนักสรา้งสรรค”์ ในการประกวดรางวัลสดุยอดนวตักรรม 7 Innovation awards โดย
บรษัิท ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ภายใตโ้ครงการความร่วมมอืขบัเคลือ่นนวตักรรมสาํหรับประเทศ

- รางวลั “ผลติภัณทโ์ดดเดน่ดา้นสขุภาพ” ในการประกวด SME Inno Awards จากบรษัิท ธนาคารกสกิร
ไทย จํากดั (มหาชน)ร่วมกบันติยสาร SME THAILAND

- อดตีนักวางกลยทุธโ์ฆษณา รางวลัระดบัโลก
- ฝ่ายวชิาการหลกัสตูร DNA : Digital Network Advantage สาขาการจัดการธรุกจิดจิทิลั คณะ

บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
- ทีป่รกึษาดา้นวชิาการของโครงการ “ไทยเดน่” THAIDEN จัดโดย กองพัฒนาอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม
- หนึง่ใน50 กําลงัพลทีป่รกึษาดา้นดจิทิัล ของสาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั หรอื DEPA 
- Certificate program : Design thinking by Stanford D. School
- Certificate program : The e3 leader by Erickson international



ลกูคา้ทีเ่คยไวว้างใจและใชบ้รกิาร



ภาพบรรยากาศทีผ่า่นมา



ตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ

Peerawat urapeepatanapong
พีระวัฒน อุรพีพัฒนพงศ
Peerawat.u@gmail.com
มือถือ 0891455796
Lineid 0891455796

mailto:Peerawat.u@gmail.com
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