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High Performance Series 

โครงการอบรมเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพิม่พลงัพนกัยคุใหม่ 

หลักสูตร “ การพัฒนาตนเองสู่ผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อผลสาํเร็จสูงสุดในงาน 

โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Marketing Game) 

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1-2 วนั  

  

หลักการและเหตุผล 

    คนเป็นจํานวนมากมีเป้าหมายในชีวิตแตไ่มส่ามารถทําให้บรรลเุป้าหมายได้ คนเป็นจํานวนมาก

ดําเนินชีวิตโดยปราศจากเป้าหมาย คนเป็นจํานวนมากไมเ่คยแม้แตค่ิดจะเปล่ียนแปลงตนเอง คนเป็นจํานวน

มากไมเ่คยเป็นผู้ เร่ิมต้นก่อนต้องรอให้ไฟลนก้นจงึคอ่ยลกุหนีหรือว่ิงตามคนอ่ืน คนเป็นจํานวนมากชอบแตจ่ะ

เป็นผู้ตามไมช่อบเป็นผู้ นํา หากเราเปล่ียนคําวา่ “คน” ในทกุประโยคข้างต้นเป็นคําวา่ “องค์กร” เช่ือวา่ไมเ่กิน 6 

เดือน “องค์กร” เป็นจํานวนมากจะต้องสาบสญู 

   องค์กรท่ีต้องการจะยืนอยูใ่ห้ได้ในสนามการแขง่ขนัท่ีดเุดือดแหลมคมในสภาวะการณ์เชน่ปัจจบุนัล้วน

แตต้่องการคนทํางานท่ีมีแรงขบัดนัสงู มีความท้าทายตอ่งานท่ีรับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ฯลฯ  แต่

ในความเป็นจริงองค์กรเป็นจํานวนมากอาจต้องผิดหวงัซํา้แล้วซํา้อีกกบัคนทํางานท่ีไมส่ามารถพฒันาตนเองให้

ก้าวไปสูจ่ดุท่ีองค์กรต้องการได้ และคนทํางานอีกเป็นจํานวนมากอีกเชน่กนัท่ีได้พยายามครัง้แล้วครัง้เลา่ท่ีจะ

พฒันาตนเองแตไ่ปได้ไมถึ่งไหนหรือหาทางออกไมเ่จอ ดงันัน้การสมัมนาเชิงปฏิบตักิารในหลกัสตูรนีจ้ดัขึน้เพ่ือ

ชีใ้ห้เห็นถึงสิ่งท่ีกดทบัศกัยภาพของตนเอง “จดุบอด” ท่ีทําให้การพฒันาศกัยภาพตนเองล้มเหลวและแนะนํา

อาวธุท่ีใช้ในการตอ่สู้ เพ่ือการเปล่ียนแปลงตนเองสูผู่้ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูเพ่ือผลสําเร็จสงูสดุในงาน 

 

วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 

     ผู้ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกบัการขดุรากถอนโคนความเช่ือ ทศันคติ และคา่นิยมท่ีไม่

ถกูต้องในการมองตนเองและสิ่งรอบตวั การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการทํางานเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหมใ่น

การทํางาน การเป็นตวัของตวัเองท่ีสามารถบงการจิตใจและอารมณ์ความรู้สกึของตนเองได้  การเป็นผู้ ท่ีคิดค้น

ทําก่อนโดยไมร่อให้ทกุสิ่งทกุอยา่งเกิดขึน้เอง  การสร้างคณุลกัษณะแหง่การเป็นผู้ นําท่ีผู้ตามยอมรับ  การจดั

ระเบียบแบบแผนในชีวิต งาน และเวลา  การเพิ่มพลงัความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน ซึง่มีความท้าทายเป็น

ตวัจดุชนวนท่ีสําคญั 

 

การออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรม 

     วิทยากรจะถ่ายทอดแนวคิด หลกัการ และวิธีการทางจิตวิทยาท่ีใช้ได้ผลดีเลิศเก่ียวกบัการพฒันา

ตนเอง (Self Development) จากนัน้จะให้ผู้ เข้ารับการอบรมวิเคราะห์จดุอ่อน (Weakness) จดุแข็ง (Strength) 
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ของตนเพ่ือพฒันาขีดความสามารถสงูสดุท่ีตําแหนง่งานท่ีรับผิดชอบต้องการ โดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา

และกราฟวิเคราะห์พลงัแหง่ตน  และสดุท้ายวิทยากรจะมอบหมายงานสว่นบคุคลและทํางานร่วมกนัเป็นทีม

เพ่ือทดสอบความก้าวหน้าในการพฒันาตนเองสูผู่้ ท่ีมีประสิทธิภาพสงู  

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวิชา 

รายละเอียดหลกัสตูรเนือ้หาวิชา 

     1.  แบบทดสอบการค้นหาวา่คณุเป็นคนประเภทไหน? (What kind of person you are ?) 

2.  การวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเอง (Potential analysis and assessment) 

3.  การปรับเปล่ียนวิธีคิดของตนเอง (ความเช่ือ ทศันคติ และคา่นิยม) เพ่ือเสริมสร้าง 

 การยอมรับนบัถือตนเอง (Self - esteem) 

 ความเช่ือในตนเอง (Self confidence) 

 ความคดิท่ีเป็นบวก (Positive thinking) 

     4.  การปรับเปล่ียนพฤตกิรรมตนเองสูผู่้ มีประสิทธิภาพสงู (Creating efficient behavior) 

 เป็นตวัของตวัเองกลวัอย่างมีเหตผุล (Assertive) 

 เร่ิมต้นทําทนัทีเม่ือมีโอกาสหรือสบช่อง (Proactive) 

5.  แนวทางปฏิบตั ิ8 ขัน้เพ่ือการพฒันาตนเองสูผู่้ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูในการทํางาน 

 ความมุง่หมาย (Aim)  

 ความเป็นผู้ ท่ีไมรู้่จกัหมดหวงั (Hopefulness) 

 ความเป็นผู้ ท่ีไมห่วาดหวัน่ตอ่ความยากลําบาก (Energy) 

 ความเป็นผู้ ท่ีมีหวัใจเข้มแข็ง (Strong-mindedness) 

 ความเป็นผู้ ท่ีมีความขยนัขนัแข็ง (Activeness) 

 ความเป็นผู้ ท่ีมีสมาธิ (Concentration) 

 ความเป็นผู้ ท่ีมีความฝึกฝนตนเอง (Self Culture) 

 การชนะตนเอง (Self Control) 

6.  ฝึกวิเคราะห์ความล้มเหลว 10 ประการในตวัเอง และแนวทางแก้ไข 

7.  การพฒันานิสยัท่ีไมดี่ไปสูก่ารเป็นผู้ ท่ีมีนิสยัดีโดยการจดัทําบญัชีนิสยัเสีย 

8.  การเพิ่มพลงัความคิดสร้างสรรค์ในงาน 

 

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1-2  วนั   ภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 
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วิทยากรผู้นําสัมมนา    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 

 

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