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• ท าเรือ่งใหญ ่ เป็นเรือ่งเล็ก  ขยาย  คดิกวา้ง 

• เร ือ่งท ัง้หมดสรา้งเป็นภาพ จบัประเด็น ส ัน้                 

กระชบั ชดัเจน 

• คดิเชือ่มโยง  ปจัจยัภายใน  ปจัจยัภายนอก  สหสมัพนัธ ์

360 องศา 

• ภาพเดยีวส าคญักวา่ค าพดู 100 ประโยค 

• ประเด็นหลกั  กระตุน้คดิตอ่

“ There are no secret of success. It is the Result of 

Preparation, Hard Work and Learning From 

Failure” (Colin Powell.)

1. แนวคดิ



2. ระดมคดิ

• ทกุความเห็น มคีณุคา่ ไมผ่ดิ ไมถ่กู 

• ทกุเวท ีพดูคยุ กลัยาณมติร 

• ทกุเรือ่ง หาความจรงิ เชือ่ถอืได ้

• คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์บรูณาการ 

• คดิกอ่นพดู ท าแลว้พดู พดูแลว้ท าได ้

• มติรภาพยนืนานกวา่กาลเวลา อนจิจงัแหง่เวลา

“ The one who crazy enough to think they can 

change the world, are the one that do. 

Anonymous.”



• นโยบาย  ปฏบิตัไิด ้ ก ากบั  ประเมนิ 

• สรา้งคนคณุภาพ  ทายาท 

• สรา้งงานคณุภาพ  ยดืหยุน่ 

• คนคอืสนิทรพัย ์สรา้งนวตักรรม ท าทนัท ี

“The way to get start is to quit Talking              

and Begins Doing. Walt Disney.”

3. ผลผลติ



4. คนเรยีนรู ้

• ฝึกปฏบิตัเิรยีนรู ้เร ิม่จากคดิเป็นระบบ รอบดา้น                             

สหปจัจยั มองป่าท ัง้ป่า 

• รอบรูม้อือาชพีท ัง้การงานและสว่นตวั เขา้ใจคน                             

เรยีนรูค้น เรยีนรูต้ลอดชวีติ เรยีบงา่ย 

• ใชว้สิยัทศันบ์วก ผนวกจากวสิยัทศันบ์คุคล  มองกวา้ง             

คดิไกล ใฝ่สงู

• สนุทรยีสนทนา ถกแถลง พีเ่ล ีย้ง เรยีนรูเ้ป็นทมี 

• ระบบคดิ System thinking รอบรู ้รว่มวสิยัทศัน ์                         

ทมีเรยีนรู ้

“Leadership and Learning are Indispensable                                

to each other. John F. Kennedy.”



5. ผูน้ า

• วสิยัทศัน ์ Visionary Leader 

• จดัการ Director Leader   

• ประสานใจ Collaborative Leader 

• เสรมิพลงั  Empower Leader 

• ผูน้ ารอบดา้น ตามบรบิทองคก์ร น าดว้ยวสิยัทศัน ์

อ านวยการ แลว้สรา้งทมีเล็ก ๆ คอ่ย ๆ ขยายมากขึน้

และเสรมิพลงั 

“ If your actions inspire others to dream more,   

Learn more, do more and become more.         

You are a Leader. John ” ... Quincy Adams.



6. ล า้สมยั 

• สือ่สงัคม  Social Media 

• สมัมนาทางไกล  Teleconference 

• เทคโนโลยปีั่นป่วน  Disruptive Tech 

• The pessimist complains about the wind, the 

optimist expect it to change, the leader adjust            

the sail. John Maxwell. 

• ใชส้ ือ่สงัคมประยกุตก์บังาน ชวัรก์อ่นแชร ์ตามทนั

เทคโนโลย ีไมเ่ป็นเหยือ่

“ Success is not the key to happiness. Happiness is 

key to success. If you love what you are doing.          

You will be successful.” ... Albert Schweitzer. 



ลกัษณะของคน 
“เกง่จรงิและฉลาดจรงิ”  10 ประการ

1. เป็นคนพดูเกง่ แตไ่มพ่ดูมาก เพราะรูว้า่เคา้จะฉลาดขึน้ไดด้ว้ยการฟงั 

2. มคีวามรูห้ลายดา้นมากกวา่อาชพีทีท่ า และมกัจะพฒันาตวัเองอยูเ่สมอ 

3. จดัสรรเวลาอยา่งมปีระสทิธภิาพ  มสีมดลุในชวีติระหวา่งเรือ่งงานกบัเรือ่งสว่นตวั 

และเต็มทีก่บัทกุเร ือ่งทีท่ า

4. ไมใ่ช ้Social Media ตลอดเวลา แตใ่ชร้บัขอ้มลูทีส่นใจ และสง่ตอ่ความคดิดีๆ  

ใหก้บัคนอืน่เสมอ 

5.  กลบัมายิม้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แมจ้ะมสี ิง่เลวรา้ยเขา้มาในชวีติก็ตาม 

6.  รูว้า่ตวัเองมคีวามสามารถ แตไ่มเ่คยเสยีเวลาภมูใิจกบัความสามารถของตนเอง 

7. ไมต่อ้งเป็นผูน้ า แตส่ามารถดงึความสามารถของคนในทมีมาใช ้                                                      

ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุไดเ้สมอ 

8.  ไมอ่วดความสามารถทีแ่ทจ้รงิ  แตจ่ะพสิจูนไ์ดเ้สมอเมือ่ถงึเวลาตอ้งใชม้นั 

9.  อาจมหีรอืไมม่กีารศกึษาสงู หรอืไมจ่บจากสถาบนัมชีือ่เสยีง แตม่ผีลงานการนัตคีวามสามารถ

10. ไมเ่คยท าใหค้นอืน่รูส้กึโงเ่ม ือ่เคา้ท าผดิพลาด แตใ่หโ้อกาส ค าแนะน า และใหก้ าลงัใจเสมอ 




