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Supervisor Development Program (SDP)
โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังผู้นําองค์กรยุคใหม่
หลักสูตร

“ทักษะการสร้ างความร่ วมมือ (Collaboration Skill)”

โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน
หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการทํางานในปั จจุบนั มักมีปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ระหว่างบุคคล ทังในระดั
้
บ
ปฏิ บัติ ก ารและระดับ บริ ห ารแล้ วยัง มี ปั ญ หาในการสื่ อสาร การรั บ รู้ การถ่ ายทอดข้ อมูล ข่ าวสารและการติ ด ต่ อ
ประสานงาน อันเนื่องมาจากปั ญหาความไม่เข้ าใจกัน การจดจํามีภาพในด้ านลบของกันและกัน เป็ นผลให้ มีทศั นคติ
ในทางลบ ตลอดจนความรู้ สกึ ไม่ไว้ วางใจระหว่างกัน เกิดเป็ นปั ญหาช่องว่าง มากไปด้ วยข่าวลือ สุดท้ ายก็ไม่มีใครทํา
หน้ าที่แก้ ไขทําให้ การทํางานร่ วมกันเหมือนคนแปลกหน้ า ยึดกฎเกณฑ์ระเบียบอย่างมากเพื่อไม่ให้ เกิดผลร้ ายต่อตนเอง
และต่อหน่วยงานของตน หากปั ญหาไม่ได้ รับการแก้ ไขก็จะลุกลามไปถึงการไม่อยากจะคิดริ เริ่ มเปลี่ยนแปลง ไม่
เสียสละทํางานนอกหน้ าที่ ตลอดจนการมีทศั นคติที่ไม่ดีตอ่ การตังเป
้ ้ าหมายการทํางานที่สงู และลักษณะงานที่มีความ
ท้ าทาย
ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารและการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพในรู ปแบบการได้
ใช้ ชีวิตร่ วมกัน ได้ ศกึ ษาความเป็ นตัวตนของกันและกัน โดยอาศัยความไม่เป็ นทางการอันจะนํามาซึง่ ความเข้ าใจใน
มุมมองที่ตรงข้ ามได้ ดีขึ ้น โครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน โดยใช้ เกมท้ า
ทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture) หลักสูตร “ทักษะการสร้ างความร่ วมมือ
(Collaboration Skill)” เป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สนุกสนาน ตื่นเต้ น ท้ าทาย เข้ าใจง่าย ได้ สาระประโยชน์ที่
ใช้ ปรับปรุ งและการพัฒนาทีมงานได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
ต่อตนเอง เพื่ อนร่ วมงาน และองค์ กร ด้ วยวิธีการทํ างานรวมพลังกันเป็ นที ม ร่ วมมือร่ วมใจ เสียสละ สามัคคี และ
ผลักดันให้ ผลงานของทีมบรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมายได้
เกมการบริ หารสลับการบรรยาย ตังอยู
้ ่บนแนวความคิดที่วา่ การที่จะพัฒนาวิธีการคิด ทัศนคติ ความรู้ และ
ทักษะที่จําเป็ นต่อการสร้ างความร่ วมมือที่มีประสิทธิภาพนัน้ ลําพังแค่ฟังการบรรยายในห้ องเรี ยนแต่เพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเต็มใจที่จะนําเอาแนวคิด และหลักการที่ได้ จาก
กิจกรรมการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานจริ ง แต่จะต้ องสร้ างสถานการณ์ สมมติที่ก่อให้ เกิดความร่ วมมือร่ วม
ใจ การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน การทํางานร่ วมกันให้ บรรลุเป้าหมายภายใต้ เวลาที่กําหนดเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ การ
ยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยตนเอง
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เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game) เป็ นกระบวนการเบื ้องต้ นของการเรี ยนรู้ ซงึ่ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมจะ
เกิดการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ค้ นพบตนเอง โดยอาศัยตนเองและกระแสกลุ่มเป็ นผู้ช่วย เรี ยนรู้ การทํางานโดยที ม การ
สื่อสารสองทาง การรับรู้ การเป็ นผู้ให้ การเป็ นผู้รับ และความไว้ วางใจผู้อื่น
เป้าหมายของการเล่น Ego Challenge Game เป็ นการพัฒนาศักยภาพแห่งตน (self potential) ให้ มีการ
เติบโตเข้ มแข็งทางกาย (physical growth & strength) และเข้ มแข็งภายในจิตใจ (inner growth & strength) โดยมี
การผสมผสานกับความร่ วมมือเป็ นทีม (team building) กับผู้อื่น รู้ จกั การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน (supporting) ซึง่ กัน
และกัน เป็ นทังผู
้ ้ ให้ (giver) และผู้รับ (receiver) ที่ดี
จุดสําคัญ คือการผ่านทะลุจดุ (impasse) ซึง่ เราคิดว่าทําไม่ได้ (can not) เป็ นไปไม่ได้ (impossible) ทนไม่ได้
(unbearable) และความหวาดระแวงผู้อื่น (untrust) เป็ นต้ น

วัตถุประสงค์ ของโครงการฝึ กอบรม/สัมมนา

• เพื่อสร้ างความสนิทสนมคุ้นเคย สมัครสมานสามัคคี และสร้ างบรรยากาศการทํางานร่ วมกันแห่งมิตรภาพ

และการติดต่อประสานงานกันอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพหลังเสร็ จสิ ้นโครงการ
• เพื่ อพัฒนาขี ดความสามารถและเตรี ยมความพร้ อมที่จําเป็ นต่อการทํ างานสมัยใหม่ ภายใต้ สภาวะการ
แข่งขันและเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงแนวคิด
(Paradigm) ทัศนคติ (Attitude) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่จําเป็ นต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพในการสร้ างความร่ วมมือ
• เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรื อวัฒนธรรมการทํางานที่มีผลกระทบต่อการดําเนินการ
และการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอันจะนํามาซึง่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่
ในการสร้ างความร่ วมมือ

การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนีจ้ ะมุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังทางการสร้ างความร่ วมมือ โดยจะทําการแบ่งผู้เรี ยน
ออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 6 ท่าน เพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่ วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายให้
บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย

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
1. การเตรี ยมความพร้ อมสู่การแข่ งขันด้ วยพลังความร่ วมมือ
1.1 เริ่ มต้ นที่ตวั บุคลากร
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• ปรับรู ปแบบความคิดใหม่ (Paradigm)
• พัฒนาและปรับปรุ งพฤติกรรมส่วนตัว
• วัฒนธรรมการทํางานที่เป็ นปั ญหาต่อความสําเร็ จขององค์กร
1.2 การพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
• ความสําคัญของการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
• ลักษณะและรู ปแบบของการการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมแนวใหม่
1.3 การพัฒนาทัศนคติและทักษะที่จําเป็ นต่อการทํางานร่ วมกันแนวใหม่
2. จิตวิทยาพืน้ ฐานของการติดต่ อสื่อสารระหว่ างบุคคล
2.1 แนวคิดและทฤษี การติดต่อสื่อสารในองค์กร
• เทคนิคการสื่อสารแบบ Transactional Analysis
• เทคนิคการสื่อสารแบบเปิ ด (Opened Communication)
• ระบบเครื อข่ายการสื่อสารภายในองค์กร
• เทคนิคการสื่อสารแบบ One way – Two way Communication
2.2 กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร
• ลักษณะและรู ปแบบการติดต่อสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ
• ระบบการสื่อสารภายในองค์กร
• บัญญัติ 10 ประการในการสื่อข้ อความที่ดี
• ศิลปะการฟั ง
2.3 เทคนิคและวิธีการปรับปรุ งการสื่อสารในองค์กร
• อุปสรรคที่ทําให้ การสื่อสารไม่บรรลุผล
• ลักษณะของผู้ที่มีปัญหาในการสื่อข้ อความ
• การพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบ และวิธีการสื่อสาร

3. การประสานงานแบบข้ ามสายงาน (Cross Functional ) อันจะก่ อให้ เกิดความร่ วมมือ
3.1 การพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบ และวิธีการติดต่อประสานงาน
3.2 เทคนิคและวิธีการสร้ างความร่ วมมือ
3.3 ยุทธวิธีการประสานงานระหว่างคน – คน และคน - หน่วยงาน
3.4 หลักการติดต่อประสานงานข้ ามสายงาน (Cross Functional)
3.5 อุปสรรคในการติดต่อประสานงาน
4. การบริหารความขัดแย้ งระหว่ างหน่ วยงาน (Conflict Management)
4.1 แนวคิด และทฤษฎีการบริ หารจัดการปั ญหาข้ อขัดแย้ ง
4.2 หลักการบริ หารความขัดแย้ งอย่างสร้ างสรรค์เพื่อก่อให้ เกิดความร่ วมมือ
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4.3 การกําหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่พึงประสงค์ (Paradise Park DNA) เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทังองค์
้ กร
5. หลักการสร้ าง Networking ที่ดี
5.1 เป็ นคนที่ชอบคบหาสมาคมกับคนหลายๆ กลุม่ ต้ อง "ชอบคน"
5.2 มีโลกทัศน์ที่กว้ าง คือ มีความรู้ ในหลายๆ ด้ าน
5.3 พร้ อมที่จะเรี ยนรู้
5.4 มีบคุ ลิกที่เข้ ากับคนง่าย
5.5 รู้ จกั ศึกษาบุคคลที่อยากจะรู้ จกั
5.6 มีการติดตามการสร้ างเครื อข่ายให้ ได้ ผลสูงสุด
5.7 เรี ยนรู้ เรื่ องของการความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม (Cross Cultural Management)
6. การจะเป็ นพันธมิตรที่ดี
6.1 ต้ องมีความไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน
6.2 ต้ องยอมรับ นับถือซึง่ กันและกัน
6.3 อย่าคบกันเพราะมีความรู้ คล้ ายๆกัน แต่ต้องคบกันให้ มีความหลากหลายทางความรู้
และศักยภาพ เพื่อสร้ าง Synergy ให้ ได้ ต้ องคิดแบบชนะ/ชนะร่ วมกัน Win Win
Situation
7. ลักษณะที่สําคัญของ Networking
7.1 ไม่ต้องใช้ วยั วุฒิ คุณวุฒิ หรื อวุฒิการศึกษา
7.2 ไม่ต้องใช้ ทนุ สูง
7.3 ไม่ต้องใช้ เวลาสูง
7.4 ไม่ต้องใช้ เครื่ องมือเครื่ องจักรสูง
ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 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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