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Modern Management Development Program (MMDP) 
โครงการเรียนรู้ร่วมกันแบบเข้มข้นเพื่อออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
หลักสูตร “การออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture)” 
โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game and Short Lecture) 

ระยะเวลาฝึกอบรมสมัมนา 2 วนั 
 

หลักการและความส าคัญ 
คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value & Culture) ก่อก าเนิดจากความจริงท่ีเป็นจริงอนับริสทุธ์ิท่ี

แฝงไว้ด้วยความดีและความงามตามหลกัของปรัชญาแตล่ะองค์กรท่ีบง่ชีถ้ึงความเช่ือ คา่นิยม และเจตคติท่ี
สอดคล้องร่วมกนัของบคุลากรทกุคนได้ผา่นกระบวนการรับรู้ข้อ เท็จจริงในปรัชญาขององค์กรแบบ “ซมึซบั” 
แทรกซมึเข้าไปในส่วนลกึของจิตใจ และท่ีส าคญัข้อเท็จจริงท่ี ได้รับรู้นัน้จะต้องผา่นกระบวนการพิสจูน์ด้วย
ประสบการณ์ของแตล่ะบคุคลอยา่งซ า้ๆ และวินิจฉยัคณุคา่ท่ีดีงาม จนก่อเกิดเป็น “กรอบแนวคิดร่วมของ
บคุลากร” ผลิตผลท่ีได้จากการหลอ่หลอมประสบการณ์ร่วมกนั ของบคุลากรจะเกิดการแลกเปล่ียนข้อมลู และ
ตกผลกึเป็นองค์ความรู้ท่ีท าให้องค์กรสามารถยืนหยดัอยูไ่ด้ อย่างมีคณุลกัษณะเฉพาะ  จนกระทัง่เกิดเป็น “ภมูิ
ปัญญาองค์กร” ถ่ายทอดจากบคุลากรรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้องสืบตอ่ๆ กนัมา 

แตด้่วยสภาพความแตกตา่งของบคุคล (ปัจเจกบคุคล) ท าให้กรอบแนวคิดของแตล่ะบคุคลมีความ 
แตกตา่งกนัออกไปตามเหตตุามปัจจยัซึง่อยูเ่หนือการควบคมุ ดงันัน้การพฒันาคนในองค์กรจงึจ าเป็นต้อง 
กระท าทกุวิถีทางท่ีจะท าให้บคุลากรปรับแนวคดิเข้าสูว่ิถีร่วมกนั และสอดคล้องกนัมากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ โดย
การมุง่เน้นการให้ข้อมลู ข้อเท็จจริงในสิ่งท่ีดีงามขององค์กร กระตุ้นให้บคุคลสร้างภมูิปัญญาของตนเอง ภายใต้
วิถีความเป็นฅนในองค์กร ซึง่เปรียบเสมือนเป็นการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดตามวิถีขององค์กร  ให้บคุคลมี
ลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัหลกัขององค์กรท่ีสะท้อน ออกมาเป็น “คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core 
Value & Culture) 

หลกัสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการแบบเข้มข้น (Incentive Practice) ท่ีน าเสนอนีว้ิทยากรท่ีปรึกษา ได้
ออกแบบมาเพ่ือการให้ความรู้และสอนแนะการวิเคราะห์จดัท าอยา่งเป็นขัน้ตอน (Step by Step) ตาม ระเบียบ
วิธีการ (Methodology) ซึง่ได้ใช้ในโครงการให้ค าปรึกษาแนะน าการจดัท าโมเดลคา่นิยมองค์กร (Core Value 
Model) ความสามารถหลกัขององค์กร (Core Competency Design) และแผนการพฒันา ฝึกอบรมบคุลากร 
(Training and Development Plan) ให้กบัองค์กรชัน้น าตา่งๆ ทัง้ในภาครัฐ เอกชน และ รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้
ผู้ รับการฝึกอบรม “รู้..คิด..และท า” จนเป็นอปุนิสยัลกึของคนทัง้องค์กร (DNA) 

 

 กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่ากระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะตามท่ีองค์กรคาดหวัง 
(Ajinomoto..People) นัน้จะต้องเรียนรู้และพฒันามนษุย์ใน 3 มิต ิดงัแสดงในภาพตอ่ไปนี ้
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เส้นทางไหนท่ีเราจะเดนิทางไปสูเ่ป้าหมาย 
ปรัชญา , วิสยัทศัน์ , พนัธกิจ , เป้าประสงค์ 

 

“คนมีผลงาน” 
   Functional Competency..ความสามารถตามต าแหนง่งาน 
   Managerial Competency..ความสามารถทางการจดัการ 

       
 
 
 
 
 
 
       “คนดี”       “คนเก่ง” 
   เราจะเดนิทางไปสูเ่ป้าหมายด้วยกนัอยา่งไร      ความสามารถท่ีจ าเป็นในการเดนิทาง 
                     คา่นิยมองค์กร (Core Value)                    ความสามรถหลกัขององค์กร (Core Competency)  
 

ดงันัน้การจดักิจกรรมให้บคุลากรได้เรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพิ่มพลงัให้บคุลากรได้
เรียนรู้คา่นิยมหลกัขององค์กร (Core Value) จนกระทัง่เกิดวิธีคดิ มมุมอง ทศันคต ิ ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทกัษะจนสามารถน าไปใช้ในการท างานได้อยา่งถกูต้องตรงตามหลกัการ โดยผา่นวิธีการถ่ายทอดท่ี ทรงพลงั
และมีประสิทธิผลยิ่งด้วยเกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game and Short Lecture) และ
กิจกรรมสร้างค ามัน่สญัญา (Commitment) ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้แบบ “Create - Learn - Play - 
Share” ท่ีมีความสนกุสนาน ต่ืนเต้น และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั (Knowledge Sharing) โดยมี
ความท้าทาย (Challenge) เป็นตวัจดุฉนวนท่ีส าคญั เพ่ือท าให้ ผู้ เรียน “รู้..คิด..และ..ท า” อยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ จนกลายเป็นอปุนิสยัลกึ จงึเป็นปัจจยัท่ีเอือ้ให้บคุลากรได้รับรู้ในความสมัพนัธ์ของ ข้อเท็จจริงตา่งๆ ท่ี
จะก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนกรอบแนวคดิร่วมกนัครัง้ยิ่งใหญ่ของบคุลากรทัว่ทัง้องค์กร และน าพาองค์กรก้าว
ไปสูก่ารเติบโตอยา่งรุ่งเรืองและยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต และสิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นเซลล์ต้น ก าเนิดท่ีบคุลากรทกุคน
ต้องเสริมสร้างให้กบัตนเอง และพร้อมท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Change Agent) เพ่ือปลกูถ่ายให้กบับคุคลรอบ
ข้างด้วย ความรักและความปรารถนาดีจากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้องตลอดไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีวิธีคดิ ทศันคต ิ และมมุมอง ท่ีถกูต้องเหมาะสมตอ่การออกแบบ 
คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value & Culture) 
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2. เพ่ือให้ผู้บริหารร่วมกนัก าหนดคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value & Culture Design) ท่ี
ถกูต้องและทรงพลงัตามหลกัวิชาการ 

3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองคา่นิยมหลกัองค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์ และ 
เช่ือมโยงกบัความสามารถในการแขง่ขนัขององค์กร ทัง้ในแง่ของนิยามความหมาย (Dictionary) 
และ “ตวับง่ชีพ้ฤตกิรรม” จนกระทัง่ผู้ เรียน “รู้..คิด..และท า” ได้อย่างสอดคล้องกบัคา่นิยมหลกั ของ
องค์กรแตล่ะประการท่ีสร้างขึน้มา 

4. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท าการวิเคราะห์จดุออ่นและจดุแข็งของตนเองเก่ียวกบัคณุลกัษณะ
ตามท่ีองค์กรคาดหวงั เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาจดัท าแผนพฒันาพนกังานเป็นรายบคุคล 
(Individual Development Plan : IDP) และจดักิจกรรมรณรงค์สง่เสริมให้เกิดเป็นวฒันธรรม 
องค์กร โดยใช้กิจกรรมสร้าง Commitment & Action Plan 

 
การออกแบบหลักสูตร 

หลกัสตูรนีมุ้ง่เน้นการพฒันาวิธีคดิ มมุมอง ความรู้ความเข้าใจ และหลกัการออกแบบคา่นิยมและ 
วฒันธรรมองค์กร (Core Value & Culture) โดยการแบง่สมาชิกออกเป็นทีม 4 ๆ ละ 8 - 9 ท่าน เพ่ือท างานสว่น
บคุคลและท างานร่วมกนัเป็นทีมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ภายใต้เง่ือนไขและสภาพ การณ์ท่ีจะต้องใช้
คา่นิยมขององค์กร (Core Value) ท่ีก าหนดขึน้มาใหม่เป็นแรงขบัเคล่ือนให้งานส าเร็จ ตามเป้าหมาย โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 : Awareness  คือการท าให้ผู้ เรียนเกิดการตระหนกั ยอมรับ เห็นความส าคญั และความ จ าเป็น
ท่ีจะต้องออกแบบคณุลกัษณะตามท่ีองค์กรคาดหวงัหรือคา่นิยมองค์กร โดยใช้ กิจกรรมสร้าง
พลงัทีม (Team Build up Game) 

ขัน้ท่ี 2 :  Understanding  คือขัน้ของการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวคดิ ทฤษฎี 
ปรัชญาและหลกัการก าหนดคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร โดยใช้เกมการบริหารสลบั การ
บรรยาย (Management Game and Short Lecture)  

ขัน้ท่ี 3 :  Implementation คือขัน้การน าแนวคดิ  หลกัการ  ความรู้ ทศันคต ิ และทกัษะท่ีจ าเป็น ตอ่
การท างานตามคา่นิยมองค์กร (Core Value) ไปใช้ในสถานการณ์จ าลอง  โดยใช้เกม ท้าทาย
อตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

ขัน้ท่ี 4 :  Commitment คือขัน้การวิเคราะห์จดุออ่นจดุแข็งทัง้ระดบับคุคล (Individual) และระดบั ฝ่าย 
(Functional) ถึงระดบัความสามารถท่ีอยูจ่ริงตามคา่นิยมองค์กรแตล่ะประการ และ น าผลท่ี
ได้มาจดัท ากิจกรรมสร้าง Commitment & Action Plan   
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กจิกรรมและเคร่ืองมือส่งเสริมการเรียนรู้ 
1.  เกมการละลายพฤตกิรรม (Ice Breaking) / กิจกรรมสร้างพลงัทีม (Team Build up) 
2.  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 
3.  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั (Knowledge Sharing) 
4.  เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game and Short Lecture) 
5.  กิจกรรมสร้าง Commiment & Action Plan เพ่ือรณรงค์ Corporate Value  

 
กระบวนการเรียนรู้ 
 

ภารกิจท่ี 1 : ความส าคญัของคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value & Culture)  

 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงความส าคญั และความจ าเป็นท่ีองค์กรจะต้องก าหนด 
คา่นิยมและพฤตกิรรมองค์กร (Core Value & Behaviors) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
ประพฤติปฏิบตัิท่ีพงึประสงค์ของฅนในองค์กร โดยวิทยากรจะถ่ายทอดแนวคิด และมมุมอง
ผา่นกิจกรรมสร้างพลงัทีม (Team Build up)  มุง่เน้นการเรียนรู้เพ่ือให้ ผู้ เรียน “คิดเป็น” 

 
ภารกิจท่ี 2 : การออกแบบคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value & Culture Design) 

 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ท ากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือวิเคราะห์ถึงคณุคา่ท่ีฅนท่ีจะต้องยึดถือเป็น
แนวทางในการท างานร่วมกนั ผา่นกระบวนการออกแบบคา่นิยมและ วฒันธรรมองค์กร 8 
ขัน้ตามหลกัวิชาการ 

 
ภารกิจท่ี 3 : การระบ ุ“ตวับง่ชี”้ พฤตกิรรมหรือการกระท าท่ีต้องแสดงออกในแตล่ะ Core Value  

 ผู้ เรียนร่วมกนัวิเคราะห์ “ตวับง่ชี”้ พฤตกิรรมหรือการแสดงออกตาม Value & Behavior 
องค์กรแตล่ะประการเพ่ือน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กิจกรรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั (Knowledge Sharing)  

 
ภารกิจท่ี 4 : การถ่ายทอดปรัชญาและความหมายคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value & Culture)  
       ท่ีก าหนดขึน้มาใหม ่ 

 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ท ากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงนิยาม   และ  
 ความหมาย Value & Behavior ขององค์กรแตล่ะประการได้อย่างลกึซึง้ จนกระทัง่ 

สามารถบอก หรืออธิบายได้วา่กิจกรรมท่ีท าร่วมกนันัน้มีความหมายในเชิงพฤติกรรมวา่ 
อยา่งไร โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game) เพ่ือมุง่เน้นให้ 
ผู้ เรียนได้ “รู้”  

ภารกิจท่ี 5 : การน าคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value & Culture)  ไปใช้ในสถานการณ์จ าลอง  
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       (Implementation) 

 วิทยากรและทีมงานจะสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ 
ฝึกฝนทกัษะ หรือแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบั Core Value & Behavior ขององค์กร แต่
ละประการท่ีได้ก าหนดขึน้มาใหม ่โดยใช้กิจกรรมภาคสนาม (Out-door Game) มุง่ เน้นให้
ผู้ เรียน “ท าได้” 

 
ภารกิจท่ี 6 : แปลง คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value & Culture) ทกุประการ..สูก่ารปฏิบตั ิ

 พนักงานแต่ละคนท าแบบทดสอบเพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งระดบับุคคล (Individual 
Competency) และระดบัฝ่ายงาน (Team Competency)  

 น าข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปจดัท ากิจกรรมสร้าง Commitment & Action Plan (ตาม
แบบฟอร์มท่ีสถาบนัฯ ก าหนดให้) 

 เลือกตัง้คณะกรรมการประจ าฝ่ายและทัง้องค์กรเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม 
องค์กร 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม   2 วนั 
 

วิทยากรฝึกอบรม 
อาจารย์ภูว์สมิง   กองเกดิ และทมีงาน 

      ผู้ เช่ียวชาญด้านการสร้างวฒันธรรมและค่านิยมองค์กร  การบริหารการเปล่ียนแปลง   
การพฒันาผู้น าองค์กรยคุใหม่  การผ่าตดัองค์กรด้วย DNA  การบริหารความขดัแย้ง 
กลยทุธ์การตลาด การขาย และบริการ   ศิลปะการบงัคบับญัชา  การท างานเป็นทีม 
และการบริหารองค์กรอย่างมียทุธศาสตร์ 

  ประธานกรรมการบริหารอทุยานการเรียนรู้เกษตรศาสตร์ (KU Learning Resort) 

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมกรีนแลนด์ รีสอร์ท บางกอก จ ากดั 

  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือวิชัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

  กรรมการและผู้อ านวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

  อาจารย์พิเศษสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     

  



 

             Training Center Service  52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: (02) 736-0408-9 Fax: (02) 736-0050  www.trainingservice.co.th 7 

ก าหนดการ 
โครงการเรียนรู้ร่วมกนัแบบเข้มข้นเพ่ือออกแบบค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร 

หลกัสตูร “การออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Culture)” 
โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture) 

ระยะเวลาฝึกอบรมสมัมนา 2 วนั 
 

 
วันแรกของโครงการ 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ โดยผู้บริหารระดบัสงู 
09.00 – 10.30 น. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ / แบง่กลุม่ / กิจกรรมสร้างพลงัทีม 
 ภารกิจท่ี 1 : ความส าคญัของคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value  
         & Culture)  
10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง น า้ชา กาแฟ 
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมกลุม่ปฏิบตัิการ (Workshop)  
 ภารกิจท่ี 2 : การออกแบบคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value &  

       Culture Design) 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. กิจกรรมกลุม่ปฏิบตัิการ (Workshop) 
 ภารกิจท่ี 3 : การเขียนนิยามความหมาย (Dictionary) ในแตล่ะคา่นิยม  
         องค์กร 
14.30 – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง น า้ชา กาแฟ 
14.45 – 16.00 น. กิจกรรมกลุม่ปฏิบตัิการ (Workshop)  
 ภารกิจท่ี 4 : การระบ ุ“ตวับง่ชี”้ พฤตกิรรมหรือการกระท าท่ีต้องแสดงออก  
         ในแตล่ะ Core Value  
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วันที่สองของโครงการ 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. กิจกรรมอุ่นเคร่ืองก่อนการสมัมนา / กิจกรรมสร้างพลงัทีม 
09.00 – 10.30 น. เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 
 ภารกิจท่ี 4 : การถ่ายทอดปรัชญาและความหมายคา่นิยมและวฒันธรรม  
         องค์กร (Core Value & Culture)  
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง น า้ชา กาแฟ 
 
10.45 – 12.00 น. เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 
 ภารกิจท่ี 5 : การถ่ายทอดปรัชญาและความหมายคา่นิยมและวฒันธรรม  
         องค์กร (Core Value & Culture) ตอ่ 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. กิจกรรมกลุม่ปฏิบตัิการ (Workshop) 
 ภารกิจท่ี 5 : การน าคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value &  
         Culture) ไปใช้ในสถานการณ์จ าลอง (Implementation) 
14.30 – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง น า้ชา กาแฟ 
14.45 – 15.15 น. กิจกรรมกลุม่ปฏิบตัิการ (Workshop)  
 ภารกิจท่ี 6 : แปลงคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core Value &   

       Culture) ทกุประการ..สู่การปฏิบตัิ 
15.15 – 15.45 น. กิจกรรมสร้าง Commitment & Action Plan 
15.45 – 16.00 น. ประกาศผล มอบรางวลั และพิธีปิดโครงการ 

 
 

 
 
 
  



 

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

ประวัตวิิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยภ์วูส์มิง  กองเกิด 
ผู้เช่ียวชาญการออกแบบเคร่ืองมือทางการบริหารและการจดัการสมยัใหม่ 

การท างานร่วมกนัเป็นทีมแนวใหม่   การพฒันายทุธศาสตรอ์งคก์ร  และกลยทุธ์การขายและการตลาด 
 
การศึกษา 

  ปรญิญาโท สาขาจติวทิยาชมุชน มหาวทิยาลยัศลิปากร 
  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
  ปรญิญาโท  สาขาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
  ก าลงัศกึษาปรญิญาเอก  สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
ต าแหน่งปัจจบุนั 

 วทิยากร สถาบนัฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ 
 ประธานกรรมการบรหิาร อทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort) 
  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โรงแรมเดอะกรนีเนอรร์ี ่จ ากดั 
  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่ (VisionGroup) ไดแ้ก ่  
      - สถาบนัฝึกอบรมและทีป่รกึษา HRD Vision 
   - บรษิทั โปรอมิเมจ ออแกไนเซอร ์จ ากดั 
   - บรษิทั โปรอมิเมจ ทราเวล วชิัน่ จดั 
 อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน เชน่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยักรงุเทพ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  
 ทีป่รกึษาดา้นการจดัท าแผนทรพัยากรมนุษย ์ และการออกแบบระบบบรกิารใหก้บั    
  หน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
 วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบเครือ่งมอืทางการบรหิารและการจดัการสมยัใหม่ 
  การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA   การพฒันาผูน้ าองคก์รยคุใหม่   การท างานรว่มกนัเป็นทมี     
  การบรหิารความเปลีย่นแปลง  การสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร มากกว่า 15 ปี 

 
หมายเหต ุ   
อาจารยภ์วูส์มงิ กองเกดิ เป็นออกแบบระบบ การบรกิารใหก้บั บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทั 
เอม็เค เรสทวัรองต ์จ ากดั , เดอะพซิซ่าคอมพาน ี, พซิซ่าฮทั , ย าเรสเตอรร์อง , เชสเตอรก์รลิ,  ฯลฯ 
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ลกูค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 

หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
ส านกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทุนธนชาต ิจ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
 
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อุตสาหกรรม จ ากดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

ภาคเอกชน 
บรษิทั ยนิูลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จ ากดั 
บรษิทั ไพรซ้์วอเตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ จ ากดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จ ากดั (ช่อง7) 
บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จ ากดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จ ากดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จ ากดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จ ากดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจ ากดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จ ากดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จ ากดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จ ากดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จ ากดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิูลย ์จ ากดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จ ากดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จ ากดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จ ากดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จ ากดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ ากดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จ ากดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จ ากดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จ ากดั 
บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จ ากดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จ ากดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จ ากดั 
บรษิทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จ ากดั 

 


