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Management Development Program (MDP)
โครงการเรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังผู้บริหารองค์กรยุคใหม่

หลักสูตร “การบริหารและการจัดการองค์ กร (Organizational Management)”
โดยใช้ เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game & Short Lecture)
ระยะเวลาอบรมสัมมนา 1-2 วัน

หลักการและเหตุผล

ระบบการติดตามประเมิ นผลมี ความสําคัญ ในการดําเนินงานของทุกองค์กรทัง้ ในภาครัฐและนอก
ภาครัฐเพื่อช่วยให้ ทราบถึงความก้ าวหน้ า ปั ญหาอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ ้น อันจะช่วยให้ ผ้ รู ับผิดชอบใช้
เป็ นเครื่ องมื อในการวางแผน ค้ นหาวิธี แก้ ไขปั ญ หา ปรั บปรุ ง งาน และกํ าหนดกลยุทธ์ การบริ ห ารจัดการ
แผนงานโครงการให้ ได้ ผลในระยะต่อไป ดังนันระบบการติ
้
ดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะต้ องอาศัยดัชนี ชีว้ ดั ความสํ าเร็ จในหลายมิติและหลายระดับเพื่อให้ สอดคล้ องกับกระบวนการบริ หารการ
จัดการแนวใหม่
การที่หวั หน้ างานได้ สอนหรื อแนะนําให้ ลกู น้ องได้ เรี ยนรู้งานที่ได้ รับมอบหมาย มีวตั ถุประสงค์และข้ อ
ปฏิบตั ิอย่างไร จึงจะบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การสอนงานเป็ นหน้ าที่ประการหนึ่ง
ของผู้บงั คับบัญชาที่พึงปฏิบตั ิต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาในอันที่จะให้ เขาเกิดความเข้ าใจงาน มีความชํานาญ และ
สามารถทํางานได้ อย่างถูกต้ อง โดยหัวหน้ างานจะต้ องชี ้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบตั ิงานอย่างละเอียด
และชัดเจน เพื่อจะนําไปสู่ความสําเร็ จของงานและองค์การในที่สุด การสอนงานถื อเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
และยังช่วยให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกัน
โครงการเรี ยนรู้ ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังผู้บริ หารองค์กรยุคใหม่ภายใต้ สภาวะการ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) มุ่งเน้ นการ
ถ่ายทอดแนวคิดและกลยุทธ์ สมัยใหม่ที่ใช้ ได้ ผลเลิศในการพัฒนาหัวหน้ างานให้ มีจิตสํานึกในบทบาทหน้ าที่
และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนมีความรู้และทักษะที่ถูกต้ องเหมาะสมในการเป็ นหัวหน้ างานยุคใหม่
เครื่ องมือและกิจกรรมการฝึ กอบรมเป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สนุกสนาน ตื่นเต้ น ท้ าทาย เข้ าใจง่าย ได้
สาระประโยชน์ที่ใช้ ปรับปรุ งและพัฒนาศักยภาพขในการควบคุมติดตามประเมินผล และการสอนงานซึ่งมี
ความท้ าทาย (Challenge) เป็ นตัวจุดชนวนที่สําคัญ
เกมการบริ หารสลับการบรรยายตังอยู
้ ่บนแนวความคิดที่ว่าการที่จะพัฒนาวิธีการคิด ทัศนคติความรู้
ความเข้ าใจ และทักษะที่ จําเป็ นต่อการบริ หารและการจัดการยุคใหม่ที่มีประสิทธิ ภาพนัน้ ลําพังแค่ฟังการ
บรรยายในห้ องเรี ยนแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
เต็มใจที่จะนําเอาแนวคิด และหลักการที่ ได้ จากกิจกรรมการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานจริ ง แต่
จะต้ องสร้ างสถานการณ์สมมติที่ก่อให้ เกิดจิตสํานึกที่จะทําภารกิจในฐานะผู้นําองค์กรให้ บรรลุเป้าหมายภายใต้
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เวลาที่กําหนดและเงื่อนไขที่กดดันเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ด้ วยตนเอง “เปลี่ยนวิธีคดิ เพื่อเปลี่ยนวิธีการ”

วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม

1. เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บ การฝึ กอบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและตระหนัก ในบทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบของผู้บริ หารยุคใหม่ที่องค์กรคาดหวังเกี่ยวกับการควบคุมติดตามและประเมินผล และ
การสอนงาน
2. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารมีทศั นคติและวิธีการคิดที่ถูกต้ องเหมาะสมในการเป็ นผู้นําองค์กรยุคใหม่ที่ต้องมี
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมติดตามประเมินผล และการสอนงาน
3. เพื่อพัฒนาทักษะความชํานาญเกี่ยวกับการควบคุมติดตามประเมินผล และการสอนงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ
4. เพื่อทําให้ สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรื ออุปนิสัยการทํางานที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

การออกแบบหลักสูตร

หลักสูตรนี ้เป็ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) โดยจะมีการแบ่งผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมออกเป็ น
กลุ่ม ๆ ละ 8 - 10 ท่าน โดยมอบหมายภารกิจส่วนบุคคลและทํางานร่ วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่ ได้ รับ
มอบหมาย โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) ผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู้ที่สําคัญ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 : Awareness คือการทําผู้เรี ยนให้ เกิดการตระหนัก ยอมรับและเห็นความสําคัญและความ
จําเป็ นที่จะต้ องทํางานร่ วมกันตามคุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร (DNA)
โดยใช้ กิจกรรมสร้ างพลังทีม (Team Build up Game)
ขันที
้ ่ 2 : Understanding คือขันการสร้
้
างความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา
และหลักการทํางานร่วมกันตามคุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร (DNA) โดย
ใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game)
ขันที
้ ่ 3 : Implementation คือขันของการนํ
้
าแนวคิด หลักการ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จําเป็ น
ต้ องมีตอ่ การทํางานตามคุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร (DNA) โดยใช้ เกม
ท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)
ขันที
้ ่ 4 : Commitment คือขันของการนํ
้
าคุณลักษณะเฉพาะตามคุณลักษณะเฉพาะตามความ
คาดหวังขององค์กร (Core Competencies) ไปใช้ จริ งในองค์กร โดยใช้ กิจกรรมรุ่น (Action
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รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา

ภารกิจที่ 1 : เทคนิคการควบคุมและติดตามงาน (Monitoring : Controlling & Following)
1.1 ความมุง่ หมายของการควบคุมและติดตามงาน
1.2 ประเภทของระบบการควบคุมและติดตามงาน
1.3 กระบวนการควบคุมและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
1.4 เทคนิคการควบคุมและติดตามงาน
1.5 เครื่ องมือทางสถิตทิ ี่ใช้ ในการควบคุมและติดตามงาน
1.6 การนําผลที่ได้ จากการควบคุมและติดตามงานไปวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
1.7 ประโยชน์ที่ได้ รับจากการควบคุมและติดตามที่หวั หน้ างานมักไม่ร้ ู
1.8 ความเสียหายหากหัวหน้ างานไม่มีการควบคุมและติดตามงาน
ภารกิจที่ 2 : กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลโครงการ
2.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลโครงการ
2.2 เงื่อนไขความสําเร็ จของการติดตามและประเมินผลโครงการ
2.3 การติดตามโครงการ ( Project Performance Monitoring)
2.4 วิธีการติดตามโครงการ
ภารกิจที่ 3 : การประเมินผลโครงการ (Project Performance Evaluation)
5.1 วิธีการประเมินผลโครงการ
5.2 การประเมินผลที่ครบวงจรประกอบด้ วยการประเมิน 3 ระยะ
5.3 การประเมินผลโครงการ ประกอบด้ วยกระบวนการ ๔ ขันตอน
้
5.4 การออกแบบกํากับงานและการประเมินผลโครงการ
5.5 ขันตอนของการจั
้
ดระบบการกํากับงาน
ภารกิจที่ 4 : เทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques)
4.1 ความรู้เบื ้องต้ น.... Coaching
4.2 หัวหน้ างานกับธรรมชาติของการ Coach
4.3 ธรรมชาติของการเป็ นลูกน้ อง
4.4 Coaching บนพื ้นฐานของการบริหารประสิทธิภาพการดําเนินงาน
4.5 หลักการบริหารแบบโค้ ช (Coaching Management)
4.6 ขันตอนในการสอนงานอย่
้
างมืออาชีพ
4.7 พื ้นฐานความรู้ระหว่าง “คนคิดเป็ น” กับ “คนคิดไม่เป็ น” เป็ นอย่างไร
4.8 หลักการให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนํา
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ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1-2 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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