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โครงการเรี ยนรู้ร่วมกันแบบเข้ มข้ นเพื่อออกแบบค่ านิยมและวัฒนธรรมองค์ กร
หลักสูตร “การออกแบบค่ านิยมและวัฒนธรรมองค์ กร (Core Value & Culture)”
โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย
(Ego Challenge Game and Short Lecture)
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Modern Management Development Program (MMDP)
โครงการเรี ยนรู้ร่วมกันแบบเข้ มข้ นเพื่อออกแบบค่ านิยมและวัฒนธรรมองค์ กร
หลักสูตร “การออกแบบค่ านิยมและวัฒนธรรมองค์ กร (Core Value & Culture)”
โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game and Short Lecture)
ระยะเวลาฝึ กอบรมสัมมนา 2 วัน
หลักการและความสาคัญ
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture) ก่อกาเนิดจากความจริงที่เป็ นจริงอันบริ สทุ ธิ์ที่
แฝงไว้ ด้วยความดีและความงามตามหลักของปรัชญาแต่ละองค์กรที่บง่ ชี ้ถึงความเชื่อ ค่านิยม และเจตคติที่
สอดคล้ องร่วมกันของบุคลากรทุกคนได้ ผา่ นกระบวนการรับรู้ข้อ เท็จจริงในปรัชญาขององค์กรแบบ “ซึมซับ”
แทรกซึมเข้ าไปในส่วนลึกของจิตใจ และที่สาคัญข้ อเท็จจริงที่ ได้ รับรู้นนจะต้
ั ้ องผ่านกระบวนการพิสจู น์ด้วย
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอย่างซ ้าๆ และวินิจฉัยคุณค่าที่ดีงาม จนก่อเกิดเป็ น “กรอบแนวคิดร่วมของ
บุคลากร” ผลิตผลที่ได้ จากการหล่อหลอมประสบการณ์ร่วมกัน ของบุคลากรจะเกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูล และ
ตกผลึกเป็ นองค์ความรู้ที่ทาให้ องค์กรสามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ อย่างมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ จนกระทัง่ เกิดเป็ น “ภูมิ
ปั ญญาองค์กร” ถ่ายทอดจากบุคลากรรุ่นพี่สรู่ ุ่นน้ องสืบต่อๆ กันมา
แต่ด้วยสภาพความแตกต่างของบุคคล (ปั จเจกบุคคล) ทาให้ กรอบแนวคิดของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกันออกไปตามเหตุตามปั จจัยซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุม
ดังนันการพั
้
ฒนาคนในองค์กรจึงจาเป็ นต้ อง
กระทาทุกวิถีทางที่จะทาให้ บคุ ลากรปรับแนวคิดเข้ าสูว่ ิถีร่วมกัน และสอดคล้ องกันมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ โดย
การมุง่ เน้ นการให้ ข้อมูล ข้ อเท็จจริงในสิ่งที่ดีงามขององค์กร กระตุ้นให้ บคุ คลสร้ างภูมิปัญญาของตนเอง ภายใต้
วิถีความเป็ นฅนในองค์กร ซึง่ เปรี ยบเสมือนเป็ นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดตามวิถีขององค์กร ให้ บคุ คลมี
ลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังหลักขององค์กรที่สะท้ อน ออกมาเป็ น “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core
Value & Culture)
หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการแบบเข้ มข้ น (Incentive Practice) ที่นาเสนอนี ้วิทยากรที่ปรึกษา ได้
ออกแบบมาเพื่อการให้ ความรู้และสอนแนะการวิเคราะห์จดั ทาอย่างเป็ นขันตอน
้
(Step by Step) ตาม ระเบียบ
วิธีการ (Methodology) ซึง่ ได้ ใช้ ในโครงการให้ คาปรึกษาแนะนาการจัดทาโมเดลค่านิยมองค์กร (Core Value
Model) ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency Design) และแผนการพัฒนา ฝึ กอบรมบุคลากร
(Training and Development Plan) ให้ กบั องค์กรชันน
้ าต่างๆ ทังในภาครั
้
ฐ เอกชน และ รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้
ผู้รับการฝึ กอบรม “รู้..คิด..และทา” จนเป็ นอุปนิสยั ลึกของคนทังองค์
้ กร (DNA)
กล่าวโดยสรุ ปจะเห็นว่ากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคุณลักษณะตามที่องค์กรคาดหวัง
(Ajinomoto..People) นันจะต้
้ องเรี ยนรู้และพัฒนามนุษย์ใน 3 มิติ ดังแสดงในภาพต่อไปนี ้
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เส้ นทางไหนที่เราจะเดินทางไปสูเ่ ป้าหมาย
ปรัชญา , วิสยั ทัศน์ , พันธกิจ , เป้าประสงค์

“คนมีผลงาน”

Functional Competency..ความสามารถตามตาแหน่งงาน
Managerial Competency..ความสามารถทางการจัดการ

“คนดี”
เราจะเดินทางไปสูเ่ ป้าหมายด้ วยกันอย่างไร
ค่านิยมองค์กร (Core Value)

“คนเก่ ง”
ความสามารถที่จาเป็ นในการเดินทาง
ความสามรถหลักขององค์กร (Core Competency)

ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมให้ บคุ ลากรได้ เรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังให้ บคุ ลากรได้
เรี ยนรู้คา่ นิยมหลักขององค์กร (Core Value) จนกระทัง่ เกิดวิธีคดิ มุมมอง ทัศนคติ ความรู้ ความเข้ าใจ และ
ทักษะจนสามารถนาไปใช้ ในการทางานได้ อย่างถูกต้ องตรงตามหลักการ โดยผ่านวิธีการถ่ายทอดที่ ทรงพลัง
และมีประสิทธิผลยิ่งด้ วยเกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game and Short Lecture) และ
กิจกรรมสร้ างคามัน่ สัญญา (Commitment) ภายใต้ บรรยากาศการเรี ยนรู้แบบ “Create - Learn - Play Share” ที่มีความสนุกสนาน ตื่นเต้ น และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing) โดยมี
ความท้ าทาย (Challenge) เป็ นตัวจุดฉนวนที่สาคัญ เพื่อทาให้ ผู้เรี ยน “รู้..คิด..และ..ทา” อย่างเป็ นระบบ
ระเบียบ จนกลายเป็ นอุปนิสยั ลึก จึงเป็ นปั จจัยที่เอื ้อให้ บคุ ลากรได้ รับรู้ในความสัมพันธ์ของ ข้ อเท็จจริงต่างๆ ที่
จะก่อให้ เกิดการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดร่วมกันครัง้ ยิ่งใหญ่ของบุคลากรทัว่ ทังองค์
้ กร และนาพาองค์กรก้ าว
ไปสูก่ ารเติบโตอย่างรุ่งเรื องและยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต และสิ่งเหล่านี ้จะเป็ นเซลล์ต้น กาเนิดที่บคุ ลากรทุกคน
ต้ องเสริมสร้ างให้ กบั ตนเอง และพร้ อมที่จะเป็ นแบบอย่างที่ดี (Change Agent) เพื่อปลูกถ่ายให้ กบั บุคคลรอบ
ข้ างด้ วย ความรักและความปรารถนาดีจากรุ่นพี่สรู่ ุ่นน้ องตลอดไป

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีวิธีคดิ ทัศนคติ และมุมมอง ที่ถกู ต้ องเหมาะสมต่อการออกแบบ
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture)
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2. เพื่อให้ ผ้ บู ริหารร่วมกันกาหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture Design) ที่
ถูกต้ องและทรงพลังตามหลักวิชาการ

3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องค่านิยมหลักองค์กรที่มีความสัมพันธ์

และ
เชื่อมโยงกับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทังในแง่
้
ของนิยามความหมาย (Dictionary)
และ “ตัวบ่งชี ้พฤติกรรม” จนกระทัง่ ผู้เรี ยน “รู้..คิด..และทา” ได้ อย่างสอดคล้ องกับค่านิยมหลัก ของ
องค์กรแต่ละประการที่สร้ างขึ ้นมา

4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมทาการวิเคราะห์จดุ อ่อนและจุดแข็งของตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ตามที่องค์กรคาดหวัง
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ที่ได้ มาจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเป็ นรายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP) และจัดกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร โดยใช้ กิจกรรมสร้ าง Commitment & Action Plan

การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี ้มุง่ เน้ นการพัฒนาวิธีคดิ มุมมอง ความรู้ความเข้ าใจ และหลักการออกแบบค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture) โดยการแบ่งสมาชิกออกเป็ นทีม 4 ๆ ละ 8 - 9 ท่าน เพื่อทางานส่วน
บุคคลและทางานร่วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย ภายใต้ เงื่อนไขและสภาพ การณ์ที่จะต้ องใช้
ค่านิยมขององค์กร (Core Value) ที่กาหนดขึ ้นมาใหม่เป็ นแรงขับเคลื่อนให้ งานสาเร็จ ตามเป้าหมาย โดยมี
กระบวนการเรี ยนรู้ดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 : Awareness คือการทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการตระหนัก ยอมรับ เห็นความสาคัญ และความ จาเป็ น
ที่จะต้ องออกแบบคุณลักษณะตามที่องค์กรคาดหวังหรื อค่านิยมองค์กร โดยใช้ กิจกรรมสร้ าง
พลังทีม (Team Build up Game)
ขันที
้ ่ 2 : Understanding คือขันของการสร้
้
างความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
ปรัชญาและหลักการกาหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้ เกมการบริหารสลับ การ
บรรยาย (Management Game and Short Lecture)
ขันที
้ ่ 3 : Implementation คือขันการน
้
าแนวคิด หลักการ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จาเป็ น ต่อ
การทางานตามค่านิยมองค์กร (Core Value) ไปใช้ ในสถานการณ์จาลอง โดยใช้ เกม ท้ าทาย
อัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
ขันที
้ ่ 4 : Commitment คือขันการวิ
้
เคราะห์จดุ อ่อนจุดแข็งทังระดั
้ บบุคคล (Individual) และระดับ ฝ่ าย
(Functional) ถึงระดับความสามารถที่อยูจ่ ริงตามค่านิยมองค์กรแต่ละประการ และ นาผลที่
ได้ มาจัดทากิจกรรมสร้ าง Commitment & Action Plan

Training Center Service 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: (02) 736-0408-9 Fax: (02) 736-0050 www.trainingservice.co.th

4

กิจกรรมและเครื่ องมือส่ งเสริมการเรี ยนรู้
1. เกมการละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) / กิจกรรมสร้ างพลังทีม (Team Build up)
2. เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing)
4. เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game and Short Lecture)
5. กิจกรรมสร้ าง Commiment & Action Plan เพื่อรณรงค์ Corporate Value

กระบวนการเรี ยนรู้
ภารกิจที่ 1 : ความสาคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture)
 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ทราบถึงความสาคัญ
และความจาเป็ นที่องค์กรจะต้ องกาหนด
ค่านิยมและพฤติกรรมองค์กร (Core Value & Behaviors) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิที่พงึ ประสงค์ของฅนในองค์กร โดยวิทยากรจะถ่ายทอดแนวคิด และมุมมอง
ผ่านกิจกรรมสร้ างพลังทีม (Team Build up) มุง่ เน้ นการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผู้เรี ยน “คิดเป็ น”
ภารกิจที่ 2 : การออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture Design)
 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ทากิจกรรมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ถึงคุณค่าที่ฅนที่จะต้ องยึดถือเป็ น
แนวทางในการทางานร่วมกัน ผ่านกระบวนการออกแบบค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร 8
ขันตามหลั
้
กวิชาการ
ภารกิจที่ 3 : การระบุ “ตัวบ่งชี ้” พฤติกรรมหรื อการกระทาที่ต้องแสดงออกในแต่ละ Core Value
 ผู้เรี ยนร่วมกันวิเคราะห์ “ตัวบ่งชี ้” พฤติกรรมหรื อการแสดงออกตาม Value & Behavior
องค์กรแต่ละประการเพื่อนาไปใช้ ในการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing)
ภารกิจที่ 4 : การถ่ายทอดปรัชญาและความหมายค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture)
ที่กาหนดขึ ้นมาใหม่
 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจถึงนิยาม และ
ความหมาย Value & Behavior ขององค์กรแต่ละประการได้ อย่างลึกซึ ้ง จนกระทัง่
สามารถบอก หรื ออธิบายได้ วา่ กิจกรรมที่ทาร่วมกันนันมี
้ ความหมายในเชิงพฤติกรรมว่า
อย่างไร โดยใช้ เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game) เพื่อมุง่ เน้ นให้
ผู้เรี ยนได้ “รู้”
ภารกิจที่ 5 : การนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture) ไปใช้ ในสถานการณ์จาลอง
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(Implementation)
 วิทยากรและทีมงานจะสร้ างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้ อมให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้
ฝึ กฝนทักษะ หรื อแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับ Core Value & Behavior ขององค์กร แต่
ละประการที่ได้ กาหนดขึ ้นมาใหม่ โดยใช้ กิจกรรมภาคสนาม (Out-door Game) มุง่ เน้ นให้
ผู้เรี ยน “ทาได้ ”
ภารกิจที่ 6 : แปลง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture) ทุกประการ..สูก่ ารปฏิบตั ิ
 พนักงานแต่ล ะคนทาแบบทดสอบเพื่ อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งระดับบุคคล (Individual
Competency) และระดับฝ่ ายงาน (Team Competency)
 นาข้ อสรุปที่ได้ จากการวิเคราะห์ไปจัดทากิจกรรมสร้ าง Commitment & Action Plan (ตาม
แบบฟอร์ มที่สถาบันฯ กาหนดให้ )
 เลือกตังคณะกรรมการประจ
้
าฝ่ ายและทัง้ องค์กรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม
องค์กร

ระยะเวลาฝึ กอบรม 2 วัน
วิทยากรฝึ กอบรม
อาจารย์ ภูว์สมิง กองเกิด และทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสร้ างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาผู้นาองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้ วย DNA การบริหารความขัดแย้ ง
กลยุทธ์การตลาด การขาย และบริการ ศิลปะการบังคับบัญชา การทางานเป็ นทีม
และการบริหารองค์กรอย่างมียทุ ธศาสตร์
 ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรี ยนรู้เกษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
 ประธานกรรมการบริหาร บริ ษัท โรงแรมกรี นแลนด์ รี สอร์ ท บางกอก จากัด
 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครื อวิชนั่ กรุ๊ป (VisionGroup)
 กรรมการและผู้อานวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
 อาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้ แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กาหนดการ
โครงการเรียนรู้ร่วมกันแบบเข้ มข้ นเพื่อออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
หลักสูตร “การออกแบบค่ านิยมและวัฒนธรรมองค์ กร (Core Value & Culture)”
โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture)
ระยะเวลาฝึ กอบรมสัมมนา 2 วัน
วันแรกของโครงการ
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดโครงการ โดยผู้บริ หารระดับสูง
กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ / แบ่งกลุม่ / กิจกรรมสร้ างพลังทีม
ภารกิจที่ 1 : ความสาคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value
& Culture)
พักรับประทานอาหารว่าง น ้าชา กาแฟ
กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั ิการ (Workshop)
ภารกิจที่ 2 : การออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value &
Culture Design)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั ิการ (Workshop)
ภารกิจที่ 3 : การเขียนนิยามความหมาย (Dictionary) ในแต่ละค่านิยม
องค์กร
พักรับประทานอาหารว่าง น ้าชา กาแฟ
กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั ิการ (Workshop)
ภารกิจที่ 4 : การระบุ “ตัวบ่งชี ้” พฤติกรรมหรื อการกระทาที่ต้องแสดงออก
ในแต่ละ Core Value
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วันที่สองของโครงการ
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.15 น.

15.15 – 15.45 น.
15.45 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
กิจกรรมอุ่นเครื่ องก่อนการสัมมนา / กิจกรรมสร้ างพลังทีม
เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
ภารกิจที่ 4 : การถ่ายทอดปรัชญาและความหมายค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร (Core Value & Culture)
รับประทานอาหารว่าง น ้าชา กาแฟ
เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
ภารกิจที่ 5 : การถ่ายทอดปรัชญาและความหมายค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร (Core Value & Culture) ต่อ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั ิการ (Workshop)
ภารกิจที่ 5 : การนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value &
Culture) ไปใช้ ในสถานการณ์จาลอง (Implementation)
พักรับประทานอาหารว่าง น ้าชา กาแฟ
กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั ิการ (Workshop)
ภารกิจที่ 6 : แปลงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value &
Culture) ทุกประการ..สู่การปฏิบตั ิ
กิจกรรมสร้ าง Commitment & Action Plan
ประกาศผล มอบรางวัล และพิธีปิดโครงการ
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ประวัตวิ ิทยากร

อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องมือทางการบริ หารและการจัดการสมัยใหม่
การทางานร่วมกันเป็ นที มแนวใหม่ การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร และกลยุทธ์การขายและการตลาด
การศึกษา





ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กาลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตาแหน่ งปัจจุบนั
 วิทยากร สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ
 ประธานกรรมการบริหาร อุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั โรงแรมเดอะกรีนเนอร์ร่ี จากัด
 ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนั ่ (VisionGroup) ได้แก่
- สถาบันฝึกอบรมและทีป่ รึกษา HRD Vision
- บริษทั โปรอิมเมจ ออแกไนเซอร์ จากัด
- บริษทั โปรอิมเมจ ทราเวล วิชนั ่ จัด
 อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ทีป่ รึกษาด้านการจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบบริการให้กบั
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
 วิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบเครือ่ งมือทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA การพัฒนาผูน้ าองค์กรยุคใหม่ การทางานร่วมกันเป็ นทีม
การบริหารความเปลีย่ นแปลง การสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร มากกว่า 15 ปี
หมายเหตุ
อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด เป็ นออกแบบระบบ การบริการให้กบั บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จากัด (มหาชน) บริษทั
เอ็มเค เรสทัวรองต์ จากัด , เดอะพิซซ่าคอมพานี , พิซซ่าฮัท , ยาเรสเตอร์รอง , เชสเตอร์กริล, ฯลฯ
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ลูกค้าที่เคยใช้บริการบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จากัด (มหาชน)
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

ภาคเอกชน
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จากัด
บริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จากัด (ช่อง7)
บริษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จากัด
บริษทั ดาต้าไอที จากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบูลย์ จากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จากัด
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชั ่นแนล จากัด
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟ้ ูด จากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จากัด
บริษทั ปตท. จากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จากัด
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