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Management Development Program (MDP) 
โครงการอบรม/สมัมนาเพือ่พฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานยคุใหม่ 

หลกัสตูร  “การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning)” 
โดยใชเ้กมทา้ทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

อบรมสมัมนานอกสถานที ่ ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1 วนั 

  

 

หลักการและเหตุผล 
การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการตดัสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร  

โดยกําหนดสภาพการณ์ในอนาคตท่ีต้องบรรลแุละกําหนดแนวทางในการบรรลสุภาพการณ์ท่ีกําหนดบนพืน้ฐานข้อมลู

ท่ีรอบด้านอย่างเป็นระบบ  คือจะต้องคํานงึถงึสภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดศกัยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กร  

และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม  การเมือง  และสิ่งแวดล้อม 

การวางแผนกลยุทธ์เป็นแผนท่ีรวมทุกอย่างซึ่งสามารถรวมทิศทางการดําเนินในอนาคตได้ สามารถ

กําหนดการใช้ทรัพยากรขององค์การได้บรรลตุามภารกิจและวตัถปุระสงค์ ซึง่สามารถแข่งขนัอยู่ในตลาดได้ หากกล่าว

อย่างสัน้ๆ แผนกลยทุธ์คือแผนท่ีทําให้องค์การอยู่รอดในระยะยาวและได้เปรียบการแข่งขนัในตลาด ผู้วางแผนกลยุทธ์

จะต้องสามารถมองไปข้างหน้า มองไปในอนาคตได้อย่างถกูต้อง เข้าใจถงึการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีจะเกิดขึน้ 

รักษาฐานะทางการบริหารและการแข่งขนัให้เหนือกว่าองค์การอ่ืนและดํารงอยู่ในธุรกิจนัน้ตลอดไป  การวางแผนกล

ยทุธ์เป็นกระบวนการกําหนดกลยทุธ์และการนํากลยทุธ์ไปใช้  การกําหนดวตัถุประสงค์ขององค์การ  การเลือกกลยุทธ์

ท่ีจะทําให้องค์การสามารถไปสู่วตัถุประสงค์นัน้ได้  หลกัสตูรเนือ้หาวิชาจะมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีวิธีคิด  มมุมอง  ความรู้  

และทกัษะใน 3 หวัข้อสําคญัคือ  การวิเคราะห์กลยทุธ์  การกําหนดกลยทุธ์  และการนํากลยทุธ์ไปใช้  ซึง่ในแตล่ะหวัข้อ

มีรายละเอียดและส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  ความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ลําดบัขัน้ของกลยุทธ์ การสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขนั  การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ตลอดจนการสร้างระบบต่างๆ ในองค์การเพ่ือ

นํากลยทุธ์ไปใช้ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม 
1. เพ่ือสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  สมัครสมานสามัคคี  และสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกันแห่ง

มิตรภาพเพ่ือการประสานงานกนัอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพหลงัเสร็จสิน้โครงการ 

2. เพ่ือให้สมาชิกมีการปรับปรุงพฤติกรรมหรืออปุนิสยัส่วนตวั เพ่ือลดปัญหาความขดัแย้งภายในทีม ทําให้

ทุกคนเห็นจุดหมายเดียวกนั (ยอดขายและกําไร) โดยมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากทุกคน  

ทกุทีม 

3. เพ่ือให้ทกุคนมีวิธีการคิด มมุมอง และทศันคติท่ีถกูต้องเหมาะสมในการดําเนินงานอย่างมียทุธศาสตร์ 

4. เพ่ือให้สมาชิกทกุคนได้เรียนรู้แนวคิด  ทฤษฎี  และหลกัการวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
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การออกแบบหลักสูตร 
หลกัสูตรนีมุ้่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานอย่างมียุทธศาสตร์  โดยใช้เกมการบริหาร

สลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)   ผสมผสานด้วยการฝึกอบรมแบบกลุ่มปฏิบติัการ 

(Workshop) โดยแบ่งผู้ เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 8 - 9 ท่าน  โดยใช้กิจกรรมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนกลุ่มเพ่ือทํางานส่วน

บุคคลและทํางานร่วมกันเป็นทีมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายภายใต้แรงกดดันให้สําเร็จตามเป้าหมาย  โดยมี

กระบวนการเรียนรู้ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 : Awareness  คือการทําผู้ เรียนให้เกิดการตระหนกั ยอมรับและเห็นความสําคญัและความ จําเป็นท่ี

จะต้องวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ภายใต้สภาวะการแข่งขนัและการเปลี่ยนแปลง โดย

ใช้กิจกรรมสร้างพลงัทีม  (Team Build up Game) 

ขัน้ที่  2 : Understanding  คือขัน้การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และ            

หลกัการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ภายใต้สภาวะการแข่งขัน โดยใช้เกมการบริหาร

สลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

ขัน้ที่  3 : Implementation คือขัน้ของการนําแนวคิด  หลกัการ  ความรู้ ทัศนคติ และทักษะท่ีจําเป็น            

ต้องมีต่อการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)   โดยใช้กิจกรรมหรือเกมท้าทายอตัตา (Ego 

Challenge Game) 

ขัน้ที่ 4 : Commitment คือขัน้ของการนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทํางานจริงในองค์กร             

 

กิจกรรมและเคร่ืองมือการฝึกอบรม/สัมมนา 
1.  เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ / กิจกรรมสร้างพลงัทีม 

2.  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

3.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 

4.  กิจกรรมหรือเกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวชิา 
ภารกจิที่ 1 : เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันด้วยพลังทมี 

1.1 เร่ิมต้นท่ีตวับคุลากร 

•  ปรับรูปแบบความคิดใหม ่(Paradigm) 

•  พฒันาและปรับปรุงพฤติกรรมสว่นตวั 

•  วฒันธรรมการทํางานท่ีเป็นปัญหาตอ่ความสําเร็จขององค์กร 

1.2 การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ความสําคญัของการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ลกัษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกนัเป็นทีมแนวใหม ่

ภารกจิที่ 2 : ความหมาย  และความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ์ 

 2.1 การวางแผนยทุธศาสตร์จะต้องตอบคําถามหลกั  3  ประการ 
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•  องค์กรกําลงัจะก้าวไปทางไหน (Where are you going?) 

•  สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?) 

•  องค์กรจะไปถงึจดุหมายได้อย่างไร (How do you get there?) 

 2.2 ความสําคญัและความจําเป็นท่ีองคืกรจะต้องวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) 

ภารกจิที่ 3 : กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Processes)  

 3.2 การประเมินสถานการณ์ (SWOT) 

 3.2 กําหนดวิสยัทศัน์ (Vision) 

 3.3 กําหนดภารกิจหรือพนัธกิจ (Mission) 

 3.4 กําหนดเป้าประสงค์หรือจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันา (Goal) 

 3.5 กําหนดประเดน็ยทุธศาสตร์หรือยทุธศาสตร์ (Strategy) 

 3.6 แผนงานหรือแนวทางการพฒันา (Work Program) 

 3.7 การปฏิบติัและการประเมินผลกลยทุธ์  

ภารกจิที่ 4 : การเตบิโตและการกาํกับดูแลที่ดี 

4.1 แนวคิดวา่ด้วยการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ (Empowerment Strategy) 

4.2 เคร่ืองมือสําคญัในการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ 

4.3 การเติบโตขององค์กรอย่างมีระบบ 

4.4 การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4.5 บทบาทของผู้บริหารระดบัสงูในองค์กร 

ภารกจิที่ 5 : กระบวนการตัดสินใจเชงิยุทธศาสตร์ 

5.1 การตรวจสอบปัจจยัแวดล้อม 

5.2 การจดัทํายทุธศาสตร์ 

5.3 การนํายทุธศาสตร์ไปปฏิบติั 

5.4 การประเมินผลและการควบคมุ 

ภารกจิที่ 6 : การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อกาํหนดยุทธศาสตร์องค์กร 

6.1 ขัน้ตอนและกระบวนการวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมภายใน (IFAS) 

6.2 ขัน้ตอนและกระบวนการวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมภายนอก (EFAS) 

6.3 แรงบีบจากองค์ประกอบในอตุสาหกรรมการศกึษาไทย 

ภารกจิที่ 7 : การจัดทาํยุทธศาสตร์องค์กร 

7.1 ยทุธศาสตร์วา่ด้วยทิศทางขององค์กร (Direction / Corporate Strategy) 

7.2 ยทุธศาสตร์ระดบัหน่วยธุรกิจ (Business Strategy) 

7.3 ยทุธศาสตร์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) 

7.3 ยทุธศาสตร์วา่ด้วยการจดัสรรทรัพยากรลงไปในหน่วยธุรกิจ 

 

ระยะเวลา / สถานท่ีฝึกอบรม/สมัมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1 วนั  เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 
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วิทยากรผู้นําสมัมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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อาจารย ์ภวูส์มิง  กองเกิด 
 

ผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร ์และเกมการบริหารสลบัการบรรยาย 

การศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชมุชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  ปริญญาโท  สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  กําลงัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการทาํงาน 

• หวัหน้าฝา่ยฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร บรษิทั โซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์บรษิทั อติลัไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและบรหิาร บรษิทั สยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

• บรษิทัในเครอืธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• สรา้งหลกัสตูรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง และการออกจาก

ระบบราชการใหก้บัองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย องคก์ารเภสชักรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย การ

เคหะแหง่ชาต ิกรมทีด่นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

ปัจจบุนั 

• วทิยากร และทีป่รกึษา บรษิทั เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd. 

• ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิภาพพจน์องคก์าร Pro image Promotion Center 

• กรรมการบรหิาร Digital Zone Production Co., Ltd. 

• อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และเอกชนหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและวางแผนทรพัยากรมนุษย ์และการออกแบบระบบการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน 

• วทิยากรผูม้ชี ือ่เสยีงบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
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ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 
 
หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทนุธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทกุเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จาํกดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ภาคเอกชน 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จาํกดั 
บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ จาํกดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั (ชอ่ง7) 
บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จาํกดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จาํกดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจาํกดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จาํกดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิลูย ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จาํกดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จาํกดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จาํกดั 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จาํกดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จาํกดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จาํกดั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จาํกดั 
บรษิทั อาดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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