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Management Development Program (MDP)
โครงการอบรม/สัมมนาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร

“การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)”

โดยใช้เกมท้าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
อบรมสัมมนานอกสถานที่ ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน

หลักการและเหตุผล
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็ นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร
โดยกําหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องบรรลุและกําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่กําหนดบนพื ้นฐานข้ อมูล
ที่รอบด้ านอย่างเป็ นระบบ คือจะต้ องคํานึงถึงสภาพการณ์ ที่ต้องการให้ เกิดศักยภาพหรื อขีดความสามารถขององค์กร
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้ อม
การวางแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ นแผนที่ ร วมทุ ก อย่ า งซึ่ง สามารถรวมทิ ศ ทางการดํ า เนิ น ในอนาคตได้ สามารถ
กําหนดการใช้ ทรัพยากรขององค์การได้ บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ ซึง่ สามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้ หากกล่าว
อย่างสันๆ
้ แผนกลยุทธ์คือแผนที่ทําให้ องค์การอยู่รอดในระยะยาวและได้ เปรี ยบการแข่งขันในตลาด ผู้วางแผนกลยุทธ์
จะต้ องสามารถมองไปข้ างหน้ า มองไปในอนาคตได้ อย่างถูกต้ อง เข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้น
รักษาฐานะทางการบริ หารและการแข่งขันให้ เหนือกว่าองค์การอื่นและดํารงอยู่ในธุรกิจนันตลอดไป
้
การวางแผนกล
ยุทธ์เป็ นกระบวนการกําหนดกลยุทธ์และการนํากลยุทธ์ไปใช้ การกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ การเลือกกลยุทธ์
ที่จะทําให้ องค์การสามารถไปสู่วตั ถุประสงค์นนได้
ั ้ หลักสูตรเนือ้ หาวิชาจะมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมีวิธีคิด มุมมอง ความรู้
และทักษะใน 3 หัวข้ อสําคัญคือ การวิเคราะห์กลยุทธ์ การกําหนดกลยุทธ์ และการนํากลยุทธ์ไปใช้ ซึง่ ในแต่ละหัวข้ อ
มีรายละเอียดและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ความรับผิดชอบของผู้บริ หาร ลําดับขันของกลยุ
้
ทธ์ การสร้ างความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอก ตลอดจนการสร้ างระบบต่างๆ ในองค์การเพื่อ
นํากลยุทธ์ไปใช้

วัตถุประสงค์ ของโครงการฝึ กอบรม
1. เพื่ อสร้ างความสนิ ทสนมคุ้นเคย สมัครสมานสามัค คี และสร้ างบรรยากาศการทํ างานร่ วมกัน แห่ ง
มิตรภาพเพื่อการประสานงานกันอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพหลังเสร็ จสิ ้นโครงการ
2. เพื่อให้ สมาชิกมีการปรับปรุ งพฤติกรรมหรื ออุปนิสยั ส่วนตัว เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ งภายในทีม ทําให้
ทุกคนเห็นจุดหมายเดียวกัน (ยอดขายและกําไร) โดยมีการแบ่งปั นความรู้ และประสบการณ์ จากทุกคน
ทุกทีม
3. เพื่อให้ ทกุ คนมีวิธีการคิด มุมมอง และทัศนคติที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการดําเนินงานอย่างมียทุ ธศาสตร์
4. เพื่อให้ สมาชิกทุกคนได้ เรี ยนรู้ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
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การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนีม้ ่งุ เน้ นการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานอย่างมียุทธศาสตร์ โดยใช้ เกมการบริ หาร
สลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) ผสมผสานด้ วยการฝึ กอบรมแบบกลุ่มปฏิบตั ิการ
(Workshop) โดยแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 8 - 9 ท่าน โดยใช้ กิจกรรมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนกลุ่มเพื่อทํางานส่วน
บุคคลและทํ างานร่ วมกันเป็ นที มตามภารกิ จที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ แรงกดดันให้ สําเร็ จตามเป้าหมาย โดยมี
กระบวนการเรี ยนรู้ ดงั นี ้
ขัน้ ที่ 1 : Awareness คือการทําผู้เรี ยนให้ เกิดการตระหนัก ยอมรับและเห็นความสําคัญและความ จําเป็ นที่
จะต้ องวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ภายใต้ สภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง โดย
ใช้ กิจกรรมสร้ างพลังทีม (Team Build up Game)
ขัน้ ที่ 2 : Understanding คือขัน้ การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ภายใต้ สภาวะการแข่งขัน โดยใช้ เกมการบริ หาร
สลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
ขัน้ ที่ 3 : Implementation คือขัน้ ของการนําแนวคิด หลักการ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จําเป็ น
ต้ องมีต่อการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) โดยใช้ กิจกรรมหรื อเกมท้ าทายอัตตา (Ego
Challenge Game)
ขัน้ ที่ 4 : Commitment คือขันของการนํ
้
าความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ ในการทํางานจริ งในองค์กร

กิจกรรมและเครื่ องมือการฝึ กอบรม/สัมมนา
1. เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ / กิจกรรมสร้ างพลังทีม
2. เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge Sharing)
4. กิจกรรมหรื อเกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
ภารกิจที่ 1 : เตรี ยมความพร้ อมสู่การแข่ งขันด้ วยพลังทีม
1.1 เริ่ มต้ นที่ตวั บุคลากร
• ปรับรู ปแบบความคิดใหม่ (Paradigm)
• พัฒนาและปรับปรุ งพฤติกรรมส่วนตัว
• วัฒนธรรมการทํางานที่เป็ นปั ญหาต่อความสําเร็ จขององค์กร
1.2 การพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
• ความสําคัญของการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
• ลักษณะและรู ปแบบของการการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมแนวใหม่
ภารกิจที่ 2 : ความหมาย และความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ์
2.1 การวางแผนยุทธศาสตร์ จะต้ องตอบคําถามหลัก 3 ประการ
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• องค์กรกําลังจะก้ าวไปทางไหน (Where are you going?)
• สภาพแวดล้ อมเป็ นอย่างไร (What is the environment?)
• องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้ อย่างไร (How do you get there?)
2.2 ความสําคัญและความจําเป็ นที่องคืกรจะต้ องวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
ภารกิจที่ 3 : กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Processes)
3.2 การประเมินสถานการณ์ (SWOT)
3.2 กําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision)
3.3 กําหนดภารกิจหรื อพันธกิจ (Mission)
3.4 กําหนดเป้าประสงค์หรื อจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนา (Goal)
3.5 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ หรื อยุทธศาสตร์ (Strategy)
3.6 แผนงานหรื อแนวทางการพัฒนา (Work Program)
3.7 การปฏิบตั ิและการประเมินผลกลยุทธ์
ภารกิจที่ 4 : การเติบโตและการกํากับดูแลที่ดี
4.1 แนวคิดว่าด้ วยการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ (Empowerment Strategy)
4.2 เครื่ องมือสําคัญในการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ
4.3 การเติบโตขององค์กรอย่างมีระบบ
4.4 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.5 บทบาทของผู้บริ หารระดับสูงในองค์กร
ภารกิจที่ 5 : กระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
5.1 การตรวจสอบปั จจัยแวดล้ อม
5.2 การจัดทํายุทธศาสตร์
5.3 การนํายุทธศาสตร์ ไปปฏิบตั ิ
5.4 การประเมินผลและการควบคุม
ภารกิจที่ 6 : การวิเคราะห์ ปัจจัยแวดล้ อมภายในและภายนอกเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ องค์ กร
6.1 ขันตอนและกระบวนการวิ
้
เคราะห์ปัจจัยแวดล้ อมภายใน (IFAS)
6.2 ขันตอนและกระบวนการวิ
้
เคราะห์ปัจจัยแวดล้ อมภายนอก (EFAS)
6.3 แรงบีบจากองค์ประกอบในอุตสาหกรรมการศึกษาไทย
ภารกิจที่ 7 : การจัดทํายุทธศาสตร์ องค์ กร
7.1 ยุทธศาสตร์ วา่ ด้ วยทิศทางขององค์กร (Direction / Corporate Strategy)
7.2 ยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy)
7.3 ยุทธศาสตร์ ระดับหน้ าที่ (Functional Strategy)
7.3 ยุทธศาสตร์ วา่ ด้ วยการจัดสรรทรัพยากรลงไปในหน่วยธุรกิจ
ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
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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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