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คุณลักษณะของ Leader

Leader เป็นใครได้บ้าง?

ในสถานการณ์ New Normal ผู้น าจะค านึงถึงความอยู่รอด (Survival) 
และเงินสดหรือรายได้ (Cash Flow) และหลังจากการรอดวิกฤตองค์กรจะต้อง Recover 
องค์กรตนเอง รวมทั้งเตรียมความพร้อมส าหรับ New Normal ในอนาคตที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ (Digital Transformation, Innovation Product และการ UP-Skill)

“ตัวเรา”

เราจะต้องมี “Insight out (จากข้างในสู่ข้างนอก)” ที่ประกอบด้วย

หลักการที่จะท าให้เราอยู่รอด

Make Decision = Team Decision

Communicate

Action ใน 6 เรื่องที่ต้องท าให้ถูกต้อง (6 Rights)

วัฒนธรรม (Reset Culture)

- Mindset ของตนเอง ต้องมีความถ่อมตน ถ่อมใจ (Humility) และขจัดอคติ (Bias) ออกไป

System & Process (ที่ยังไม่เปลี่ยน) Structure (ผังองค์กรที่ไม่รองรับ)
People (ต้องมี Long-Term Vision) Information & Data (จัดการ/วิเคราะห์ข้อมูลที่มีค่า)
Decision (ทันต่อเหตุการณ์) Reward System (รักษาคนในองค์กร)

- พัฒนาคน (Up-Skill) ให้สมดุลกับ Technical Skill และ Soft Skill

Body - สมองคิดประมวลผล สะสมประสบการณ์
Mind - ก าลังใจในการท างาน
Heart - รักคนอื่น/ มี Passion กับสิ่งที่เรารับผิดชอบ
Spirit - มีจิตวิญญาณ รู้ถูก/รู้ผิด

- เอกลักษณ์ความเป็นตัวเอง Keys FocusGrown อย่างไร Goal
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Leader คือเรา
Leadership ต้องเริม่จาก Inside Out

leadership is a choice not a position ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไร คุณคือ leader

หลักการของ Leaderคุณลักษณะ Leader

1.Make Decision – ตัดสินใจเร็ว ทันเวลา 
– มี Humility สูง 
- เป็น Team Leadership , Team Decision
2.Communicate connect กับผู้ฟังได้
3.Action มีกระบวนการท างาน
4.Culture – มอง culture and people development 
เป็นหน้าที่
- ทุกคนในองค์กรต้อง Reskill and Upskill
- ฉวยโอกาสร้าง Culture ใหม่ส าหรับ New Normal
- ผู้น าต้องไว้ใจคนอื่น

หลักการ Leader
1.ตั้งสติ focus ในส่ิงท่ีท า

2. Digital Transformation มุ่งเน้น Innovation , Upskill คน

นายธีรทัต บูรณวิเศษกุล กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุชภาพ (พนน.)

1.Body คิดค้น มีมุมมองที่มองเห็น   
มากกว่าคนอื่น
2.Mind กระบวนการทางความคดิ
3.Heart รักอาชีพตนเอง
4.Spirit มี Passion ในการท างาน

พรทิพย์ อัยยมิาพันธ์
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ความท้าทายของผู้น า
จะรับมืออย่างไรองค์กร

1. Survival
- ความอยู่รอด ความปลอดภัยขององค์กร
- จะต้องนิ่งและมีสติ 

หลังจากรอดวิกฤตแล้ว 
ควรรับมืออย่างไร

1. Recover
- ธุรกิจของตัวเอง

คุณลักษณะ Leader

1. Body สามารถคิดค้น มุมมอง
ท่ีมองเห็นอนาคตท่ียังไม่เกิดได้ 
2. Mind ก าลังใจในการท างานของ   
ตนเอง
3. Heart มี Passion กับส่ิงท่ีเรา
รับผิดชอบด้วย
4. Spirit ท าให้เรามีความรู้สึกภูมิใจ
ในการเป็นคน

หลักการ Leader

1. Make decision
- ศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
- เลือกความคิดดขีองทุกคนมา
รวมกันผนึกพลังความเก่งของคนใน
องค์กร อย่าหวังเพียงคนแค่คนเดียว2 Cash Flow 

- จัดการให้เพียงพอส าหรับ
พนักงานในองค์กร

- ท าตาม Order ของลูกค้าท่ีให้โอกาสมา

2. New Normal ในอนาคต
- น าเทคโนโลยีมาช่วย
- ต้องตอบโจทย์ Product Service
- Skill ของบุคลากร ท่ีจะต้อง 
UP Skill ให้ทันโลก

2. Communicate
- ก าลังใจ เป็นทิศทางให้กับทุกๆคน 
- ผู้น าต้องมี Passion

4. สร้างวัฒนธรรม
- Reskill/ Upskill
คนในองค์กร

3. ลงมือท า Action
- จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร 
- ผังโครงสร้างองค์กร ปรับตาม 
ภารกิจของงาน

น.ส.ชมพูนุช บุญสิงห์


