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Management Development Program (MDP) 

โครงการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพิม่พลงัผู้บริหารองค์กรยคุใหม่ 

หลักสูตร  “การบริหารและการจัดการองค์กร (Organizational Management)” 

โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) 

ระยะเวลาอบรมสมัมนา 1-2 วนั 

 

หลักการและเหตุผล 
ระบบการติดตามประเมินผลมีความสําคญัในการดําเนินงานของทุกองค์กรทัง้ในภาครัฐและนอก

ภาครัฐเพ่ือชว่ยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอปุสรรค และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ อนัจะช่วยให้ผู้ รับผิดชอบใช้

เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน  ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา  ปรับปรุงงาน  และกําหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ

แผนงานโครงการให้ได้ผลในระยะตอ่ไป  ดงันัน้ระบบการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จะต้องอาศยัดชันีชีว้ดัความสําเร็จในหลายมิติและหลายระดบัเพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการบริหารการ

จดัการแนวใหม ่ 

การท่ีหวัหน้างานได้สอนหรือแนะนําให้ลกูน้องได้เรียนรู้งานท่ีได้รับมอบหมาย มีวตัถุประสงค์และข้อ

ปฏิบตัิอย่างไร จึงจะบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั การสอนงานเป็นหน้าท่ีประการหนึ่ง

ของผู้บงัคบับญัชาท่ีพึงปฏิบตัิต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชาในอนัท่ีจะให้เขาเกิดความเข้าใจงาน มีความชํานาญ และ

สามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง โดยหวัหน้างานจะต้องชีแ้จงถึงวตัถุประสงค์ วิธีการปฏิบตัิงานอย่างละเอียด

และชัดเจน เพ่ือจะนําไปสู่ความสําเร็จของงานและองค์การในท่ีสุด  การสอนงานถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

และยงัชว่ยให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนั 

โครงการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพิ่มพลงัผู้บริหารองค์กรยคุใหม่ภายใต้สภาวะการ

เปล่ียนแปลง โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) มุ่งเน้นการ

ถ่ายทอดแนวคิดและกลยุทธ์สมยัใหม่ท่ีใช้ได้ผลเลิศในการพฒันาหัวหน้างานให้มีจิตสํานึกในบทบาทหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของตน    ตลอดจนมีความรู้และทกัษะท่ีถูกต้องเหมาะสมในการเป็นหวัหน้างานยุคใหม ่ 

เคร่ืองมือและกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นแนวทางการพฒันาบคุลากรท่ีสนกุสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย ได้

สาระประโยชน์ท่ีใช้ปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพขในการควบคุมติดตามประเมินผล  และการสอนงานซึ่งมี

ความท้าทาย (Challenge) เป็นตวัจดุชนวนท่ีสําคญั 

เกมการบริหารสลบัการบรรยายตัง้อยู่บนแนวความคิดท่ีว่าการท่ีจะพฒันาวิธีการคิด ทศันคติความรู้

ความเข้าใจ และทักษะท่ีจําเป็นต่อการบริหารและการจดัการยุคใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ ลําพังแค่ฟังการ

บรรยายในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความ

เต็มใจท่ีจะนําเอาแนวคิด  และหลักการท่ีได้จากกิจกรรมการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริง  แต่

จะต้องสร้างสถานการณ์สมมตท่ีิก่อให้เกิดจิตสํานกึท่ีจะทําภารกิจในฐานะผู้ นําองค์กรให้บรรลเุป้าหมายภายใต้
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เวลาท่ีกําหนดและเง่ือนไขท่ีกดดนัเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปล่ียนทศันคติ

ด้วยตนเอง  “เปล่ียนวิธีคดิ เพ่ือเปล่ียนวิธีการ” 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในบทบาท หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของผู้บริหารยุคใหม่ท่ีองค์กรคาดหวงัเก่ียวกับการควบคมุติดตามและประเมินผล และ

การสอนงาน 

2.  เพ่ือให้ผู้บริหารมีทศันคติและวิธีการคิดท่ีถูกต้องเหมาะสมในการเป็นผู้ นําองค์กรยุคใหม่ท่ีต้องมี

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุตดิตามประเมินผล และการสอนงาน 

3.  เพ่ือพฒันาทกัษะความชํานาญเก่ียวกบัการควบคมุติดตามประเมินผล และการสอนงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอยา่งมืออาชีพ 

4.  เพ่ือทําให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรืออุปนิสัยการทํางานท่ีมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานและการบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

 

การออกแบบหลักสูตร 
 หลกัสตูรนีเ้ป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) โดยจะมีการแบง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น

กลุ่ม ๆ ละ 8 - 10 ท่าน โดยมอบหมายภารกิจส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็นทีมตามภารกิจท่ีได้รับ

มอบหมาย โดยใช้เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) ผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ท่ีสําคญั 4 ขัน้ตอน  ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 : Awareness  คือการทําผู้ เรียนให้เกิดการตระหนกั ยอมรับและเห็นความสําคญัและความ 

จําเป็นท่ีจะต้องทํางานร่วมกนัตามคณุลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กร (DNA) 

โดยใช้กิจกรรมสร้างพลงัทีม  (Team Build up Game) 

ขัน้ท่ี 2 : Understanding  คือขัน้การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา 

และหลกัการทํางานร่วมกนัตามคณุลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กร (DNA) โดย

ใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game) 

ขัน้ท่ี 3 : Implementation คือขัน้ของการนําแนวคิด  หลกัการ  ความรู้ ทศันคติ และทกัษะท่ีจําเป็น            

ต้องมีตอ่การทํางานตามคณุลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กร (DNA) โดยใช้เกม

ท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

ขัน้ท่ี 4 : Commitment คือขัน้ของการนําคุณลักษณะเฉพาะตามคุณลักษณะเฉพาะตามความ

คาดหวงัขององค์กร (Core Competencies) ไปใช้จริงในองค์กร โดยใช้กิจกรรมรุ่น (Action
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รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวชิา 
ภารกิจท่ี 1 : เทคนิคการควบคมุและติดตามงาน (Monitoring : Controlling & Following)  

1.1 ความมุง่หมายของการควบคมุและตดิตามงาน 

1.2 ประเภทของระบบการควบคมุและตดิตามงาน 

1.3 กระบวนการควบคมุและตดิตามงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.4 เทคนิคการควบคมุและติดตามงาน 

1.5 เคร่ืองมือทางสถิตท่ีิใช้ในการควบคมุและติดตามงาน 

1.6 การนําผลท่ีได้จากการควบคมุและตดิตามงานไปวิเคราะห์เพ่ือการตดัสินใจ 

1.7 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการควบคมุและตดิตามท่ีหวัหน้างานมกัไมรู้่ 

1.8 ความเสียหายหากหวัหน้างานไมมี่การควบคมุและติดตามงาน 

 

ภารกิจท่ี 2 :  กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลโครงการ           

  2.1 ความสําคญัของการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 2.2 เง่ือนไขความสําเร็จของการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 2.3 การติดตามโครงการ ( Project Performance Monitoring) 

 2.4 วิธีการติดตามโครงการ             

 

ภารกิจท่ี 3 : การประเมินผลโครงการ (Project Performance Evaluation) 

 5.1 วิธีการประเมินผลโครงการ 

 5.2 การประเมินผลท่ีครบวงจรประกอบด้วยการประเมิน 3 ระยะ 

 5.3 การประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยกระบวนการ ๔ ขัน้ตอน 

 5.4 การออกแบบกํากบังานและการประเมินผลโครงการ 

 5.5 ขัน้ตอนของการจดัระบบการกํากบังาน 

 

 ภารกิจท่ี 4 : เทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques) 

 4.1 ความรู้เบือ้งต้น.... Coaching 

 4.2 หวัหน้างานกบัธรรมชาตขิองการ Coach 

 4.3 ธรรมชาตขิองการเป็นลกูน้อง 

 4.4 Coaching บนพืน้ฐานของการบริหารประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

 4.5 หลกัการบริหารแบบโค้ช  (Coaching Management) 

 4.6 ขัน้ตอนในการสอนงานอยา่งมืออาชีพ 

 4.7 พืน้ฐานความรู้ระหวา่ง “คนคิดเป็น” กบั “คนคิดไมเ่ป็น” เป็นอยา่งไร 

 4.8 หลกัการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนํา 
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ระยะเวลา / สถานท่ีฝึกอบรม/สมัมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1-2 วนั  เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

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 ์ 

 

  

http://www.trainingservice.co.th/


 

 Training Center Service 52/174  Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: 0 2736 0408, 0 2736 1035, 0 2038 3121 Fax: 0 2736 0050  www.trainingservice.co.th 6 

 

 

 

 

 

 

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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