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ประวัติวิทยากร

อาจารย์อนุภาพ พันชานาญ

การศึกษา
วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ
อาจาริยสา (สอนครูสมาธิ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ
Trainer & Coach skill for 21st Century
Understand yourself and Others : Skill for Success
The MAGNETER PRESENTATION ACADEMY (The way of ZEN)
DTH Marketing workshop
SUM Presentation
Smart Look for Successful Career and Life (ภาษาท่าทางที่สง่างามเพื่อความสุขและความก้าวหน้า)
Train the Trainer
นพลักษณ์ (The Enneagram)
PUBLIC SPEAKING โดยครูโอ๋AF
อบรมสู่ฝันนักเขียนขั้นพื้นฐานรุ่น 14 โดยอ.เปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีป
Train the Trainer โดยดร.บัญญัติบุญญา
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
0-2732-2345 , 0-2374-8638
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ระบบการจัดการISO 9001,ISO 14001,IATF 16949 โดยดร.ทองพุทธลอด

การทางานที่ผ่านและปัจจุบัน
อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท KathyGold
ที่ปรึกษาการตลาดบริษัทStepteambuiding
ที่ปรึกษาการตลาดบริษัทBLUE NAVI
ที่ปรึกษาการตลาดบริษัทCAP VISION
อาจารย์สอนสมาธิที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ
อาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระแต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง : วิชา
จีบวิชาเคล็ดลับจัยโกหกร่วมกับอ.ธนิช)
อดีตวิศวกร (ผู้จัดการ) ที่บริษัทโทเทิ่ลแอคเซสคอมมูนิเคชั่น (DTAC)

บทบาทนักเขียน
เขียนบทความธรรมะทาไมในเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/dhammawhy?ref=hl
เขียนบทความลงในนิตยสารGoodluck Goodlife
เขียนหนังสือร่วมกับอาจารย์ณรงค์วิทย์แสงทองและโค้ชปกรณ์วงศ์รัตนพิบูลย์
ชื่อหนังสือ “ใช้ชีวิตคิดแบบโค้ชเพื่อก้าวไปสู่ความสาเร็จ”
ปัจจุบันกาลังเขียนหนังสือของตัวเองกับสานักพิมพ์คิดดี “สมาธิเปลี่ยนชีวิต”

ผลงานทางวิชาการ
ร่วมกับอาจารย์จตุพรวิศิษฏ์โชติอังกูร (นักวิชาการอิสระKM Activist, Coaching, Trainer, Facilitator) เขียน
และถอดบทความแนวทางการจัดทาขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของสานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

ประสบการณ์การทางาน – อดีต
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง (BBC)
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยพานิชยการบางนา
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้พระวิทยากรวัดสระเกศวรวิหาร
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
www.en tra in in g. net
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บรรยายIn-house Training































บริษัทเอสอีไออินเตอร์คอนเนคท์โปรดักส์
(ประเทศไทย) จากัดรุ่นที่ 1-รุ่นที่ 2
บริษัทไทยลักษณ์
บริษัทบางกอกแคน 3 รุ่น
บริษัทนัมบุซิล ( ไทยแลนด์) จากัด
บริษัทIRPC
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 รุ่น



บริษัทDIC Graphic (Thailand) นิคมอมตะซิตี้



มหาวิทยาลัยบูรพา
การประปานครหลวง 3 รุ่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
บริษัทKSB Pums จากัด
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ



บริษัทQPR (Quality Poeple Recruiting )
บริษัทคอนไซส์ (Koncise)
สานักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2 รุ่น
บริษัทวินโดว์เอเชีย 2 รุ่น
บริษัทAmway
สานักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บริษัทอินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์จากัด (IRM)
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ



บริษัทไทยแอร์โร่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (หน่วยงานกกต.) 2 รุ่น
บริษัทซีดีจี (CDG)
บริษัท 1557
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4
รุ่น
บริษัทแฮปปี้แลนด์กรุ๊ปจากัด (สานักงานใหญ่)
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
บริษัทเคมีแมนจากัด
บริษัทซีคอนคอนสตรัคชั่นซีสเต็มจากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์สร้างสุขสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
บริษัทอรสิริน (อสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่)
บริษัทการท่าอากาศยานไทยจากัด (มหาชน) AOT
บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์จากัด

สานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
บริษัทอรสิรินโฮลดิ้งจากัด
บริษัทอรสิรินกรุ๊ปจากัด
บริษัทนอร์ทโฮมจากัด
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บริษัทอินโนเวชั่น (Innovation)
โรงเรียนในกลุ่มเทศบาลหนองแคอนุสรณ์ 5 โรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย(สานักงานคปภ.)
บริษัทKOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd.
Knowledge Exchange Center (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
บริษัทอรสิรินพร๊อพเพอร์ตี้
บริษัทนอร์ทโฮมพร๊อพเพอร์ตี้จากัด
โรงแรมเดอะไทด์บางแสน
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โรงแรมเอวันพัทยา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชลบุรี
บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจากัด (มหาชน) (SCG)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
บริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์จากัด (มหาชน)
บริษัทเซนไซน์จากัด (มหาชน) SENSE SIGN
CO.,LTD.
บริษัทโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเพาเวอร์จากัด
โรงแรมลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา



บริษัทอินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์จากัด (IRM)
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือสมุทรปราการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์














สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.)
บริษัทธรรมนิติจากัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มUMI Group (กระเบื้องดูราเกส)
บริษัทนาสินประกันภัย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์
เทศบาลนครนนทบุรี
บริษัทเขาเขียวคันทรีคลับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย(สานักงานคปภ.)
บริษัทKOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd.
เทศบาลตาบลท่าทรายนนทบุรี



บรรยาย Public Training




หลักสูตรรู้จักตัวองเพื่อเข้าใจผู้อื่น (Get me Give you)
ทอร์คธรรม
สมาธิเปลี่ยนชีวิต

English Camp & Walk Rally


โรงเรียนสัตหีบชลบุรี

Team Building & Walk Rally










บริษัทไทยแอร์โร่รุ่นที่1
บริษัทไทยมัตโตเอ็นเอส
บริษัทไดโด้แมนูแฟคเจอริ่ง
บริษัท 3BB 3 รุ่น
บริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ
บริษัทการท่าอากาศยานไทยจากัด (มหาชน) AOT
บริษัทThappline (ท่อส่งน้ามัน)
บริษัทวิชั่นกลาสแอนด์ดอร์อินดัสเทรียลจากัด
บริษัทตาแหลก
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บริษัทไทยแอร์โร่รุ่นที่2
วิทยาเทคโนโลยีชลบุรี 2 รุ่น
การประปานครหลวงฝ่ายช่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัทโมเม้นทีฟ
บริษัทเจแอนด์พีซิตี๊กรุ๊ป (JAP)
บริษัทวิชั่นกลาสอินดัสทรีส์จากัด
บริษัทSTOP CH (Software)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) 4
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บริษัทอาบาเทก (เอเซีย) จากัด
บริษัทอินโนเวชั่น (Innovation)
บริษัทPI Industry จากัด
บริษัทวินโดว์เอเชีย 2 รุ่น
โรงเรียนในกลุ่มเทศบาลหนองแคอนุสรณ์ 5 โรงเรียน 2
รุ่น
บริษัทคอนไซส์ (Koncise)







บริษัทฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้จากัด (มหาชน) จานวน
พนักงาน 800 คน
บริษัทบลูริเวอร์โปรดักส์จากัด
บริษัทบิลเลี่ยนไทยซับพลายส์จากัด
บริษัทอินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์จากัด
บริษัทในกลุ่มเคโวเคอร์ (KAVOKERR Group)



บริษัทอินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์จากัด (IRM)









เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
บริษัทไทยออล-เวลล์เพ้นท์จากัด
บริษัทเอนไก( Enkei) (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจากัด (มหาชน) (SCG)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์



เทศบาลนครนนทบุรี






































โรงเรียนสามพันเพชรบูรณ์
บริษัทAmway
บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์จากัด
บริษัทQPR (Quality Poeple Recruiting )
สานักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2 รุ่น
บริษัทโตโยต้าบัส (TOYOTA BUZZ) จานวน
พนักงาน 1,400 คน
การประปานครหลวงฝ่ายธุรการ
บริษัทริชชี่เนเชอรัลออยล์จากัด
บริษัททรีฟอร์เวิร์ดซับคอนแทรค(ไทยแลนด์) จากัด
บริษัทแพนดอร่าโพรดักชั่นจากัด
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย(สานักงานคปภ.)
บริษัทKOG LOGISTICS & Projects (Thailand)
Ltd.
บริษัทอัลลายด์เทคประเทศไทยจากัด
บริษัทโคเซ่อลูมินัม (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทโรงไฟฟ้าBLCP
บริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์จากัด (มหาชน)
บริษัทเซนไซน์จากัด (มหาชน) SENSE SIGN
CO.,LTD.
บริษัทโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเพาเวอร์จากัด

หลักสูตรที่บรรยาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบริการอย่างมืออาชีพ (Service Mind)
การสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ (TEAM BUILDING)
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์เพิ่มพลังงานสาเร็จ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วย 5Q(IQ EQ AQ OQ SQ) (Working Efficiency with 5 Q)
รู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น (Get me Give you)
การทางานด้วยสุนทรียะสมาธิ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

การเป็นผู้นาและนักบริหารมืออาชีพด้วย 5Q
การสร้างจิตสานึกในการรักองค์กร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรบูรณาการแบบองค์รวม ( Human Holistic Development )
การรับมือกับวันแย่ๆอย่างมืออาชีพ (Handling a bad situation professionally)
การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Time Management & Creativity for effective work
techniques)
คิดบวกอย่างสร้างสรรค์ (Positive Thinking)
หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
หลักสูตรเทคนิคการบริหารลูกน้องเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ
พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร)
การเพิ่มผลผลิตในตนเองด้วย 5Q (Personal Productivity with 5Q)
เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analysis Thinking)
การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Thinking)
การตลาด 4.0 สาหรับศตวรรษที่ 21 (Marketing 4.0 for the 21st Century)
เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation)
7Q เพื่อความสาเร็จในการทางาน (7Q for Success)
การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective – MBO)
ภาวะผู้นา (Leadership)
การพาทีมให้ประสบความสาเร็จไปด้วยกัน (Leading successful team)
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้นา (Moral & Ethical for Leadership)
ภาวะผู้นากับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม
ยกระดับบริการด้วยงานคุณภาพ
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