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High Performance Series

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังพนักยุคใหม่
หลักสูตร “ การพัฒนาตนเองสู่ผ้ ูท่ มี ีประสิทธิภาพสูงเพื่อผลสําเร็จสูงสุดในงาน
โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Marketing Game)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1-2 วัน

หลักการและเหตุผล
คนเป็ นจํานวนมากมีเป้าหมายในชีวิตแต่ไม่สามารถทําให้ บรรลุเป้าหมายได้
คนเป็ นจํานวนมาก
ดําเนินชีวิตโดยปราศจากเป้าหมาย คนเป็ นจํานวนมากไม่เคยแม้ แต่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง คนเป็ นจํานวน
มากไม่เคยเป็ นผู้เริ่ มต้ นก่อนต้ องรอให้ ไฟลนก้ นจึงค่อยลุกหนีหรื อวิ่งตามคนอื่น คนเป็ นจํานวนมากชอบแต่จะ
เป็ นผู้ตามไม่ชอบเป็ นผู้นํา หากเราเปลี่ยนคําว่า “คน” ในทุกประโยคข้ างต้ นเป็ นคําว่า “องค์กร” เชื่อว่าไม่เกิน 6
เดือน “องค์กร” เป็ นจํานวนมากจะต้ องสาบสูญ
องค์กรที่ต้องการจะยืนอยูใ่ ห้ ได้ ในสนามการแข่งขันที่ดเุ ดือดแหลมคมในสภาวะการณ์เช่นปั จจุบนั ล้ วน
แต่ต้องการคนทํางานที่มีแรงขับดันสูง มีความท้ าทายต่องานที่รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ฯลฯ แต่
ในความเป็ นจริ งองค์กรเป็ นจํานวนมากอาจต้ องผิดหวังซํ ้าแล้ วซํ ้าอีกกับคนทํางานที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองให้
ก้ าวไปสูจ่ ดุ ที่องค์กรต้ องการได้ และคนทํางานอีกเป็ นจํานวนมากอีกเช่นกันที่ได้ พยายามครัง้ แล้ วครัง้ เล่าที่จะ
พัฒนาตนเองแต่ไปได้ ไม่ถึงไหนหรื อหาทางออกไม่เจอ ดังนันการสั
้
มมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในหลักสูตรนี ้จัดขึ ้นเพื่อ
ชี ้ให้ เห็นถึงสิ่งที่กดทับศักยภาพของตนเอง “จุดบอด” ที่ทําให้ การพัฒนาศักยภาพตนเองล้ มเหลวและแนะนํา
อาวุธที่ใช้ ในการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสูผ่ ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อผลสําเร็จสูงสุดในงาน
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
ผู้ให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการขุดรากถอนโคนความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่
ถูกต้ องในการมองตนเองและสิ่งรอบตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานเพื่อเสริมสร้ างวัฒนธรรมใหม่ใน
การทํางาน การเป็ นตัวของตัวเองที่สามารถบงการจิตใจและอารมณ์ความรู้สกึ ของตนเองได้ การเป็ นผู้ที่คิดค้ น
ทําก่อนโดยไม่รอให้ ทกุ สิ่งทุกอย่างเกิดขึ ้นเอง การสร้ างคุณลักษณะแห่งการเป็ นผู้นําที่ผ้ ตู ามยอมรับ การจัด
ระเบียบแบบแผนในชีวิต งาน และเวลา การเพิ่มพลังความคิดสร้ างสรรค์ในการทํางาน ซึง่ มีความท้ าทายเป็ น
ตัวจุดชนวนที่สําคัญ
การออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรม
วิทยากรจะถ่ายทอดแนวคิด หลักการ และวิธีการทางจิตวิทยาที่ใช้ ได้ ผลดีเลิศเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเอง (Self Development) จากนันจะให้
้
ผ้ เู ข้ ารับการอบรมวิเคราะห์จดุ อ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength)
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ของตนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดที่ตําแหน่งงานที่รับผิดชอบต้ องการ โดยใช้ แบบทดสอบทางจิตวิทยา
และกราฟวิเคราะห์พลังแห่งตน และสุดท้ ายวิทยากรจะมอบหมายงานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็ นทีม
เพื่อทดสอบความก้ าวหน้ าในการพัฒนาตนเองสูผ่ ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
รายละเอียดหลักสูตรเนื ้อหาวิชา
1. แบบทดสอบการค้ นหาว่าคุณเป็ นคนประเภทไหน? (What kind of person you are ?)
2. การวิเคราะห์ศกั ยภาพของตนเอง (Potential analysis and assessment)
3. การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง (ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม) เพื่อเสริ มสร้ าง
 การยอมรับนับถื อตนเอง (Self - esteem)
 ความเชื่อในตนเอง (Self confidence)
 ความคิดที่เป็ นบวก (Positive thinking)
4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองสูผ่ ้ มู ีประสิทธิภาพสูง (Creating efficient behavior)
 เป็ นตัวของตัวเองกลัวอย่างมีเหตุผล (Assertive)
 เริ่ มต้ นทําทันทีเมื่อมีโอกาสหรื อสบช่อง (Proactive)
5. แนวทางปฏิบตั ิ 8 ขันเพื
้ ่อการพัฒนาตนเองสูผ่ ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูงในการทํางาน
 ความมุง
่ หมาย (Aim)
 ความเป็ นผู้ที่ไม่ร้ ู จก
ั หมดหวัง (Hopefulness)
 ความเป็ นผู้ที่ไม่หวาดหวัน
่ ต่อความยากลําบาก (Energy)
 ความเป็ นผู้ที่มีหว
ั ใจเข้ มแข็ง (Strong-mindedness)
 ความเป็ นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง (Activeness)
 ความเป็ นผู้ที่มีสมาธิ (Concentration)
 ความเป็ นผู้ที่มีความฝึ กฝนตนเอง (Self Culture)
 การชนะตนเอง (Self Control)
6. ฝึ กวิเคราะห์ความล้ มเหลว 10 ประการในตัวเอง และแนวทางแก้ ไข
7. การพัฒนานิสยั ที่ไม่ดีไปสูก่ ารเป็ นผู้ที่มีนิสยั ดีโดยการจัดทําบัญชีนิสยั เสีย
8. การเพิ่มพลังความคิดสร้ างสรรค์ในงาน

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1-2 วัน ภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
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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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