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Operational Development Program (ODP)
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังในการทํางานสมัยใหม่
หลักสูตร “พลังแห่ งการคิดบวก (The Power of Positive Thinking)”
โดยใช้ เกมทางจิตวิทยาสลับการบรรยาย (Psychology Game)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน

หลักการและเหตุผล
การคิดบวกให้ พลังอํานาจที่เราคาดไม่ถึง ปฏิบตั ิการทดสอบการลดแนวความคิดเชิงลบและรับเอา
ทัศนคติของผู้ชนะ (Passion to win) เข้ ามาแทน นัน่ คือกุญแจสู่การไขว่คว้ าโอกาส เอาชนะอุปสรรค และใช้
อํานาจของการคิดบวกเหนือผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวเราอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการโดยใช้
เกมทางจิตวิทยา (Psychology Game) จะทําให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมค้ นพบวิธีการง่ายๆ ดังต่อไปนี ้
• การตระหนักถึงและการหยุดแนวคิดในแง่ลบ
• การได้ รับประโยชน์จากการรับเอาแนวทางการคิดเชิงบวกมาใช้ ตีความหมายเหตุการณ์ตา่ งๆ ทัง้
ดีและร้ ายที่เกิดขึ ้นในการทํางานและชีวิตประจําวัน
• การใช้ วิธีการประเมินผลเชิงบวกเพื่อรับมือกับปั ญหาและความผิดหวัง
• การเรี ยนรู้วิธีการและเมื่อไรเราควรใช้ แนวความคิดเชิงลบเพื่อให้ เกิดประโยชน์กบั ตัวคุณ
• การรู้จกั และเล่นกับจุดแข็งของตัวเราเอง
• การใช้ ความรู้สกึ ขอบคุณและให้ อภัยมาต่อสู้กบั ความคิดเชิงลบ
ผลของการกระทําทุกอย่างมีจดุ เริ่ มต้ นมาจากความคิดในตัวเรา หรื อเรี ยกว่า “จิตเป็ นนาย กายเป็ น
บ่าว” เริ่ มต้ นกับการบริ หารจัดการกระบวนการคิดเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์โดยอาศัยการมองลึกลงไปที่ความเป็ น
จริ งที่ซอ่ นอยู่ แทนที่จะมองเปลือกนอกเพียงผิวเผินจะทําให้ มีอํานาจควบคุมวิธีคิดและจะพบกับความท้ าทาย
ต่างๆ ในทุกมุมมองของการทํางานและชีวิตประจําวันอย่างที่เราคาดไม่ถึง

วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม

1. เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บ การฝึ กอบรมเกิ ด การตระหนัก เห็ น ความสํ า คัญ และความจํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้ เป็ นบวกและไม่คดิ ลบ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้หลักการ และวิธีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการคิดบวก
และไม่คดิ ลบ
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการทํางานและชีวิตประจําวัน
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การออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรม
หลักสูตรนี ้จะมุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางการคิดเชิงบวก โดยจะทําการ
แบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุม่ ๆ ละ 6 - 8 ท่าน เพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่ได้ รับ
มอบหมายให้ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย ด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้ 4 ขันตอนต่
้
อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 : Awareness คือการทําให้ เกิดการตระหนักและยอมรับในวิธีการมองโลกในแง่ดี การคิด
เชิงบวก และการไม่คดิ ลบ โดยใช้ เกมทางจิตวิทยา (Psychology Games)
ขันที
้ ่ 2 : Understanding คือขันการสร้
้
างความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการคิดเชิงบวก และการไม่คดิ ลบ โดยใช้ เกมบริหารสลับการบรรยาย (Management
Game and Short Lecture)
ขันที
้ ่ 3 : Implementation คือขันของการนํ
้
าแนวคิด หลักการ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จําเป็ น
ต้ องคิดเชิงบวก และการไม่คดิ ลบ ไปใช้ ในการดําเนินงานจริงในองค์กร โดยใช้ กิจกรรม
กลุม่ ปฏิบตั กิ าร (Workshop)
ขันที
้ ่ 4 : Commitment คือขันของการนํ
้
าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ ในการทํางานจริงในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
1. การควบคุมพลังแห่งชีวิตและทัศนคติของตัวเรา
2. แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychology Test) ประเมินระดับการคิดแง่ดี
3. พัฒนาวิธีการอธิบายสภาพแวดล้ อมของคนมองโลกแง่ดี
4. การกําจัดแนวคิดและวิธีการตีความแบบคนมองแง่ลบ
5. การยอมรับและถกเถียงแนวคิดการมองแง่ลบ
6. ยุทธวิธีรับมือและแก้ ไขปั ญหาด้ วยการมองแง่ดี
7. สร้ างอุปนิสยั ด้ วยการตังความหวั
้
ง
8. เรี ยนรู้วิธีการใช้ วิธีคดิ แง่ลบ
9. หลักการตอบแทนและการให้ อภัย
10. วิธีปฏิบตั สิ คู่ วามแข็งแกร่ง
11. วิธีการมุง่ หน้ าสูค่ วามสําเร็ จ
12. การแสดงออกอย่างที่เราต้ องการ

กิจกรรมและเครื่ องมือการฝึ กอบรม/สัมมนา
• เกมทางจิตวิทยาสลับการบรรยาย (Psychology Game and Short Lecture)
• แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychology Test)
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ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่

วิทยากรผู้นําสัมมนา 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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