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【タイ人】タイ人リーダーのためのチームを引っ張るビジョンの描き方 

การสื&อสารวิสยัทศัน์ของผู้นําไปสู่ทีม 
สรา้งความผกูพนัธผ์่านการสื3อสารวสิยัทศัน์ดว้ยความเขา้ใจที3แทจ้รงิ 

พื@นฐานสาํคญัที3สุดที3พนักงานพรอ้มที3จะจบัมอืและเป็นกําลงัสาํคญัใหแ้ก่องคก์รในการขบัเคลื3อนองคก์รใหเ้ดนิหน้าไปพรอ้มกนัไดนั้ @น คอืความ

รบัรู ้เขา้ใจ และรูส้กึมส่ีวนร่วมตอ่วสิยัทศัน์ขององคก์ร โดยองคก์รหลายแห่งไดล้ะเลยการสื3อสารวสิยัทศัน์ในรปูแบบที3พนักงานตอ้งการ รวมไป

ถงึมไิดม้กีารตรวจสอบอุณหภมูภิายในองคก์รว่า พนักงานของท่านเหล่านั @นไดท้ราบว่า หวัหน้างานหรอืองคก์รตอ้งการสิ3งใดจากเขาจรงิๆ กนั

แน่ แลว้ตวัเขาเองมคีวามสาํคญัหรอืมส่ีวนร่วมหรอืไมใ่นการมุ่งไปสู่เป้าหมายขององคก์รนั @น 

วตัถปุระสงค ์| Point 

• การสร้างวิสยัทศัน์สาํคญัอย่างไร 

ตระหนักถงึพลงัของวสิยัทศัน์ที3ดทีี3จะสามารถนําพาทมีงานไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนัได ้โดยในหลกัสตูรท่านจะไดท้ราบถงึวธิกีารดงึพลงั

และศกัยภาพของทมีออกมาใหเ้ตม็ที3ผ่านการใชว้สิยัทศัน์เพื3อจดัลําดบัความสาํคญัของงาน ช่วยสรา้งแรงกระตุน้และส่งเสรมิใหส้มาชกิ

ทุกคนในทมีรูส้กึว่าตนเองมบีทบาทและความสาํคญัต่อเป้าหมายขององคก์รอย่างไร 

• ปัจจยัสาํคญัที&ทาํให้พนักงานทาํงานอย่างเตม็ศกัยภาพ 

มาทาํความรูจ้กัและเรยีนรูถ้งึ 12 ปจัจยัสาํคญัที3ช่วยใหพ้นักงานสามารถทาํงานไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ และยงัสามารถรกัษาพนักงานให้

ทาํงานกบัองคก์รไปไดอ้ย่างยาวนานอกีดว้ย 

• ปัจจยัสาํคญัในการสร้างวิสยัทศัน์ให้ยั &งยืนและนําไปสู่ความสาํเรจ็ 

เขา้ใจแนวคดิและพฒันาทกัษะสาํคญัในการสื3อสารวสิยัทศัน์ เช่น การฟงัดว้ยใจ การสรา้งบรรยากาศเพื3อใหทุ้กคนมส่ีวนร่วม การเขา้ถงึ

สาเหตุของอุปสรรคที3แทจ้รงิ และการกระตุน้แรงบนัดาลใจสมาชกิในทมีจากภายในใหอ้อกมาสู่ภายนอก 

วิทยากร | Speaker 

อาจารยส์ุรทนิ สาธติเลศิ 

Gallup Strengths® Coach & LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator 

จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาบรหิารธุรกจิ หลกัสตูรนานาชาต ิ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เอกการเงนิและการธนาคาร ซึ3งในระหว่างการศกึษากใ็หค้วามสนใจดา้นจติวทิยา

รวมถงึศาสตรแ์ห่งการเขา้ใจและพฒันาศกัยภาพมนุษยม์าโดยตลอด หลงัจบการศกึษากไ็ดเ้ขา้ร่วมงานกบัองคก์ร

ชั @นนําดา้นการศกึษาวจิยัและพฒันามนุษยช์ั @นนํามากมาย อาท ิGallup, Ernst & Young, Mitsui & Co. และ Aon 

Hewitt รวมถงึบรษิทัชั @นนําของเมอืงไทยอย่าง ThaiBev อกีดว้ย นอกเหนือจากนั @นยงัเป็น Gallup Certified 

Strengths Coach คนแรกของประเทศไทย รวมไปถงึยงัไดร้บัการรบัรองเป็น Facilitator เครื3องมอื LEGO® 

SERIOUS PLAY® ซึ3งไดใ้ชเ้ครื3องมอืเหล่านี@พฒันาหลกัสตูรต่างๆ เพื3อใชใ้นการสรา้งความผกูพนัองคก์ร การ

พฒันาผูนํ้า การพฒันาทมี การพฒันากลุ่มมพีรสวรรคเ์ด่นขององคก์ร โดยมปีระสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการ

เป็นที3ปรกึษาและจดัฝึกอบรมใหแ้ก่องคก์รขนาดใหญ่มากมาย อาท ิ CPF, Central Retail Group, PTT, 

Boonrawd Trading, AIS, dtac, Krungsri, Bumrungrad, Michelin, ExxonMobil, Toyota, Sony, Hewlett 

Packard, Kimberly Clark เป็นตน้  

Code M-1803-T 

วนั วนัที3 14 กนัยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-18.00 น. 

สถานที3 mirai campus 
อาคารเมเจอรท์าวเวอรท์องหล่อ ชั @น 10 ซอยทองหล่อ 10 

ภาษา ไทย 
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กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัที3 14 กนัยายน พ.ศ. 2561 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.30 น. เนื@อหาช่วงที3 1  
15.30 น. - 15.45 น. พกั 
15.45 น. - 16.45 น. เนื@อหาช่วงที3 2 
16.45 น. - 17.00 น. พกั 
17.00 น. - 18.00 น. เนื@อหาช่วงที3 3 
 

หลกัสูตรนีKเหมาะสาํหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร ผูนํ้าองคก์ร นักธุรกจิทั @งชาวไทย 

รปูแบบ | Format 
Workshop 

ค่าลงทะเบียน 
6,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิ3ม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั Kนตอนการลงทะเบยีน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชาํระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/m-1803-t/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื3อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จาํกดั 

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที3 404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิก̀ารคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจง้ล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สาํเนาใบ Pay in  

2. สาํเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื สาํเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบิุคคล) 

3. ใบหกั ณ ที3จ่าย (กรณีนิตบิุคคล) 

4. สาํเนาบตัรประชาชน (กรณีบคุคลทั 3วไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิ&มเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวศรณัยธ์ร สุขศร ี(ออม) (ภาษาไทย / องักฤษ / ญี3ปุ่น) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญี3ปุ่น) 

Tel: 02-392-3288, 095-910-1562 Tel: 02-392-3288, 062-642-3210 

E-mail: sarantorn@mediator.co.th E-mail: takahashi@mediator.co.th 

講座名 タイ⼈リーダーのためのチームを引っ張るビジョンの描き⽅ 

コード M-1803-T 

⽇ 付 2018 年 9 ⽉ 14 ⽇（⾦） 

時 間 14.00〜18.00 

対 象 タイ⼈マネージャー 

形 式 Workshop 

⾔ 語 タイ語 

参加費 6,000 THB（+VAT7%) 


