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เปลีย่นมมุมองผูน้ ำยคุ New Normal ดว้ย Board Game 

(New Normal Leadership Perspective Shift Up By Board 

Game Method) 
 

ระยะเวลา 1 วัน 

 

หลกักำรและเหตผุล 

 

  ในภาวะปัจจุบันนี้หลายองค์กรธุรกจิมีการแข่งขันที่รุนแรงไม่หยุดนิ่ง สิง่ที่จะสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขันนัน้ในยุคนี้

ไม่ไดม้เีพยีงแค่ตัวสนิคา้หรอืบรกิารเพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นการมคีนเก่ง มผีูน้ าทีด่ ีและผูน้ าทีเ่ขา้ใจและปรับเปลีย่นกลยุทธไ์ดทุ้ก

สถานการณ์ เนื่องจากในยคุแหง่การแขง่ขันทีส่นิคา้มคีวาคลา้ยคลงึกันอย่างมากนัน้ การสรา้งความแตกต่างในการบรหิารดว้ยวธิีการ

ใหม่ๆย่อมมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่แต่ดว้ยเทคโนโลยทีีท่ าใหส้นิคา้มคีวามแตกต่างกันไม่มากมาย ผูน้ าของแต่ละองคก์รจงึเป็นปัจจัย

ส าคัญในการยกระดับการแขง่ขันใหเ้ราไดเ้ปรยีบมากขึน้ จงึเป็นทีม่าของการใหค้วามส าคัญตอ่การพัฒนาทักษะผูน้ ายคุใหม่ทีจ่ะตอ้ง

จัดการภาวะวกิฤต รับการเปลีย่นแปลง แกไ้ขปัญหา และบรหิารงานดว้ยความทันสมัย ทีห่ากองคก์รใดบรหิารหรอืสรา้งสิง่นี้ใหเ้กดิ

ประโยชน์ได ้ก็จะสง่ผลต่อภาพรวมของธรุกจิทัง้ในแง่ยอดขาย ความเขา้ใจในสนิคา้ และการสรา้ง Brand ใหส้นิคา้ทางออ้มอกีดว้ย

ซึง่สง่ผลทางบวกในระยะยาวแกอ่งคก์ร 

  หลักสูตรนี้จึงสรา้งขึ้นเพื่อใหผู้ เ้ขา้ร่วมมีความรู ค้วามเขา้ใจและเห็นคามส าคัญของการสรา้งความเป็นผูน้ าในยุค              

New Normal ที่ตอ้งจะตอ้งจัดการภาวะวิกฤต รับการเปลี่ยนแปลง แกไ้ขปัญหา และบริหารงานดว้ยความทันสมัยอย่างมี

ประสทิธภิาพโดยผูเ้ขา้ร่วมหลักสตูรไดจ้ะสามารถมองเห็นเหตุการณ์ เรือ่งราว อุปสรรค ขอ้สังเกต รวมไปถงึวธิกีารน าไปใชจ้รงิของ

การพัฒนาความคดิผ่านการเรียนรูผ้่านกรอบประสบการณ์ ที่เป็นฐานคดิส าคัญและแนวทางพื้นฐานของสรา้งความเป็นผูน้ าในยุค 

New Normal นอกจากนัน้แลว้ผูเ้ขา้ร่วมจะเพิม่พูนความเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ช ้พรอ้มทัง้เปิดทัศนคตทิีจ่ะน าสู่การสรา้งแนว

ทางการปรับตัวและมองธุรกจิดว้ยแว่นตาของผูน้ าสมัยใหม่ที่ภาพธุรกจิตอ้งการ โดยเนน้การปฏิบัติจริงและศึกษาจาก Model 

ความส าเร็จและเมือ่การอบรมจบลงผูเ้รยีนยังสามารถสานต่อโดยการสรา้งเครอืข่ายผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจนกลายเป็น Community Of 

Practice (COP) ในการเรยีนรูร้่วมกันตอ่ไป 

 

วตัถปุระสงค ์

 

▪ เพือ่ผูเ้ขา้ร่วมหลักสตูรมคีวามรูค้วามเขา้ใจและเห็นคามส าคัญของการสรา้งความเป็นผูน้ าในยคุ New Normal ทีต่อ้งจะตอ้ง

จัดการภาวะวกิฤต รับการเปลีย่นแปลง แกไ้ขปัญหา และบรหิารงานดว้ยความทันสมัยอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมหลักสูตรไดม้องเห็นเหตุการณ์ เรือ่งราว อุปสรรค ขอ้สังเกต รวมไปถงึวธิกีารน าไปใชจ้รงิของการพัฒนา

ความคดิผ่านการเรยีนรูผ้่านกรอบประสบการณ์ ทีเ่ป็นฐานคดิส าคัญและแนวทางพืน้ฐานของการสรา้งความเป็นผูน้ าในยุค 

New Normal 

▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมเพิม่พูนความเขา้ใจและประยุกตใ์ช ้พรอ้มทัง้เปิดทัศนคตทิี่จะน าสู่การสรา้งแนวทางการปรับตัวและมอง

ธรุกจิดว้ยแวน่ตาของผูน้ าสมัยใหมท่ีภ่าพธรุกจิตอ้งการ โดยเนน้การปฏบัิตจิรงิและศกึษาจาก Model ความส าเร็จ 

▪ เพือ่เป็นการสรา้งเครอืขา่ยผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจนกลายเป็น Community Of Practice (COP) ในการเรยีนรูร้่วมกันตอ่ไป 
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รำยละเอยีดหลกัสูตร 

 

เวลำ หวัขอ้กจิกรรม / บรรยำย รำยละเอยีดของกจิกรรม / บรรยำย 

09.00 – 09.30 น. 
New Normal Leadership 

Perspective 

▪ ปรับฐานคดิของค าวา่ “ผูน้ า” 

▪ ผูน้ ายุคใหมต่อ้งการทักษะอะไรบา้ง’ 

▪ กจิกรรม “ใครเกง่กวา่” 

▪ แง่มมุทีค่ณุมองไมเ่ห็นในเรือ่งผูน้ า 

09.30 – 10.30 น. Board Game “ศกึครองแผน่ดนิ” 

▪ Board Game ทีเ่นน้การเขา้ใจใน “วกิฤต” ทีจ่ะน าไปสูก่าร

สรา้งทางเลอืกและทางรอดของผูน้ า 

▪ ถอดบทเรยีนจากเกมสส์ูก่ารท างานจรงิ 

▪ The COVID-19 Model 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น. 
รุม SCRUM การด์เกมส ์(Agile 

Methodology Board Game) 

▪ Board Game ที่เนน้การเขา้ใจในหนา้ที่และทัศนคติ

ภาพรวมของการการท างานในยุคใหม่ผ่านกระบวนการ 

Agile / Scrum 

▪ ถอดบทเรยีนจากเกมสส์ูก่ารท างานจรงิ 

▪ กรอบการสรา้งประสบการณ์และการสรา้งการท างานใน

ยคุใหมแ่บบความเร็วและเชือ่มโยง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. Board Game “13 ปีกเหนิหาว” 

▪ Board Game ที่เนน้การเขา้ใจและเห็นภาพในปัญหาและ

แกไ้ขปัญหามากขึน้ ผา่นการใชท้รัพยากรทีม่มีอียู ่

▪ ถอดบทเรยีนจากเกมสส์ูก่ารท างานจรงิ 

▪ Resource Allocation กับผูน้ ายคุใหม ่

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.45 – 15.45 น. 
New Normal Leadership Shift 

Up 

▪ หลักการ TMC 

▪ 20 Creative Toolkits 

▪ Task of New Normal Leader Workshop 

▪ น าเสนอ / ตอ่ยอดความคดิ  

15.45 – 16.00 น. สรุปกจิกรรมและถอดบทเรยีน 

 

รปูแบบกจิกรรม 

 

การอบรมเป็นรูปแบบ Full System Activities Base Learning หรือ การเรียนรูผ้่านกิจกรรมเต็มรูปแบบ โดยเนน้การสรา้งกรอบ

ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเขา้ใจถงึหลักการโดยการลงมือท า ผ่านกจิกรรมที่จ าลองมาจากสถานการณ์จรงิ ย่อทฤษฎีและแนวคิดจาก

หลากหลายแง่มมุ มาสูก่จิกรรมและเนื้อหาการบรรยายทีก่ระชับ สนุก และน าไปตอ่ยอดได ้โดยแบง่องคป์ระกอบไดดั้งนี้ 

▪ การบรรยายพรอ้มตัวอยา่งในการน าเสนอ (Lecture)       30 % 

▪ เกมสแ์ละกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงเขา้สูบ่ทเรยีน (Game & Activity)    30 % 

▪ การระดมความคดิจากการท ากลุม่ (Brainstorming, Workshop)   20 % 

▪ การมอบรูปแบบการปฏบัิตทิีด่ใีหแ้กผู่เ้รยีน (Best Practice)    10 % 

▪ การเขยีนแผนต่อยอดสูก่ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Approach Adaptation)  10 % 

 

กจิกรรมเดน่ของหลกัสูตร-  1) ศกึครองแผน่ดนิ  2) รุม SCRUM การด์เกมส ์  3) 13 ปีกเหนิหาว 

 


