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ประวัติวทิ ยากร

อาจารย์ อนุภาพ พันชานาญ
(Anuphap Phanchamnan)
การศึกษา




ปริ ญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การฝึ กอบรม (คอร์ สต่ างๆ)












เรี ยนครู สมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 6 เดือน
เรี ยนอาจาริ ยสา (อาจารย์สอนครู สมาธิ) 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 (ภาษาท่าทางที่สง่างามเพื่อความสุ ขและความก้าวหน้า)
Train the Trainer
นพลักษณ์ (The Enneagram)
PUBLIC SPEAKING โดย ครู โอ๋ AF
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อบรมสู่ ฝันนักเขียนขั้นพื้นฐานรุ่ น 14 โดย อ.เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
Train the Trainer Advanceโดย ดร.บัญญัติ บุญญา
ระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001,IATF 16949 โดย ดร.ทอง พุทธลอด

การทางานในอดีต-ปัจจุบัน














กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แฮปปี้ เทรนนิ่ง จากัด
เป็ นนักเขียน (เขียนบทความในวารสารรายเดือนให้กบั บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด)
อาจารย์สอนสมาธิ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ
อดีตอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่ องไร้สาระ แต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง
: วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหก ร่ วมกับ อ.ธนิช)
เป็ นวิทยากรให้กบั สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) [สสท.]
เป็ นวิทยากรให้กบั บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
เป็ นวิทยากรให้กบั กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน จังหวัดชลบุรี
เป็ นวิทยากรหน่วยงานราชการและบริ ษทั เอกชนอีกมากมาย
อดีตที่ปรึ กษาการตลาดบริ ษทั KathyGold
อดีตวิศวกร (ผูจ้ ดั การ) ที่บริ ษทั โทเทิ่ลแอคเซสคอมมูนิเคชัน่ (DTAC)
ที่ปรึ กษาการตลาดบริ ษทั Stepteambuiding
อดีตที่ปรึ กษาการตลาดบริ ษทั BLUE NAVI
อดีตที่ปรึ กษาการตลาดบริ ษทั CAP VISION

ประสบการณ์ การทางาน – อดีต









วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยากรรับเชิ ญบรรยายให้ สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นกั ศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง (BBC)
วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นกั ศึกษา วิทยาลัยพานิชยการบางนา
วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้พระวิทยากร วัดสระเกศวรวิหาร
วิทยากรรับเชิ ญ บรรยายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยากรรับเชิ ญ ให้หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ อีกมากมาย เช่น บริ ษทั เครื อซี เมนต์ไทย

บทบาทนักเขียน


เขียนบทความ ธรรมะ ทาไม ในเฟสบุค๊ : https://www.facebook.com/dhammawhy?ref=hl
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เขียนบทความลงในนิตยสาร Goodluck Goodlife
เขียนหนังสื อร่ วมกับ อาจารย์ณรงค์วทิ ย์ แสงทอง และโค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ชื่อหนังสื อ “ใช้ชีวิตคิดแบบโค้ชเพื่อก้าวไปสู่ ความสาเร็ จ”
ปั จจุบนั กาลังเขียนหนังสื อของตัวเองกับสานักพิมพ์คิดดี “สมาธิเปลี่ยนชีวติ ”
เขียนบทความในวารสารรายเดือนและกาลังออกหนังสื อให้กบั บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด

ผลงานทางวิชาการ


ร่ วมกับ อาจารย์จตุพร วิศิษฏ์โชติองั กูร (นักวิชาการอิสระ KM Activist ,Coaching,Trainer,Facilitator)
เขียนและถอดบทความ แนวทางการจัดทา ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ธรรมนู ญสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่ ของ
สานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ(สช.)

หลักสู ตรที่บรรยาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

หลักสู ตร การบริ การอย่างมืออาชีพ (Service Mind)
หลักสู ตร การสร้างทีมให้มีประสิ ทธิภาพ (TEAM BUILDING)
หลักสู ตร การสื่ อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิม่ พลัง งานสาเร็ จ (Communications Skills)
หลักสู ตร การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานด้วย 5Q(IQ EQ AQ OQ SQ) (Working Efficiency with 5 Q)
หลักสู ตร รู ้จกั ตัวเองเพื่อเข้าใจผูอ้ ื่น (Get me Give you)
หลักสู ตร การทางานด้วยสุ นทรี ยะสมาธิ (Meditation for Work)
หลักสู ตร การเป็ นผูน้ าและนักบริ หารมืออาชีพด้วย 5Q (Leadership with 5Q)
หลักสู ตร การสร้างจิตสานึกในการรักองค์กร (Cooperation Awareness)
หลักสู ตร การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ (Effective Communications)
หลักสู ตร การพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสู ตรบูรณาการแบบองค์รวม ( Human Holistic Development )
หลักสู ตร การรับมือกับวันแย่ๆอย่างมืออาชีพ (Handling a bad situation professionally)
หลักสู ตร การบริ หารเวลาอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลงานที่เป็ นเลิศ (Time Management & Creativity for
effective work techniques)
หลักสู ตร คิดบวกอย่างสร้างสรรค์ (Positive Thinking)
หลักสู ตร การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
หลักสู ตร เทคนิคการบริ หารลูกน้อง เพื่อผลงานที่เป็ นเลิศ (Personal Management)
หลักสู ตร พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
หลักสู ตร Happy workplace องค์กรแห่งความสุ ข (สุ นทรี ยะแห่งองค์กร)
หลักสู ตร การคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ (Holistic & Systematic Thinking)
หลักสู ตร เทคนิคการตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหา (Problem Solving & Decision Making)
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

หลักสู ตร การลดความสู ญเสี ยทั้ง 7 ประการ (7 Wastes )
หลักสู ตร เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
หลักสู ตร ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุ งงานและเพิ่มผลผลิตสู่ ความสาเร็ จขององค์กร (Kaizen)
หลักสู ตรการดาเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Small Group Activity)
หลักสู ตร การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
หลักสู ตร การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย 5G & Why Why Analysis (Data analyze with 5G & Why Why)
หลักสู ตร เทคนิคการลดต้นทุนในการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (Cost Reduction with participation)
หลักสู ตร การปลูกจิตสานึกในความสู ญเสี ย (MURI MURA MUDA)
หลักสู ตร เทคนิคการปรับปรุ งการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Process Improvement)
หลักสู ตร การสื่ อสารภายในองค์กรสไตล์ญี่ปุ่น (HO REN SO)
หลักสู ตร ยกระดับบริ การด้วยงานคุณภาพ (Service mind with High Quality)
หลักสู ตร การบริ หารความเสี ยง (Risk Management)
หลักสู ตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)
หลักสู ตร เทคนิคการตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหา (Problem Solving & Decision Making)
หลักสู ตร หัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Leadership)
หลักสู ตร การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรและจิตสานึกด้านคุณภาพ (Basic TQM Concept & Quality
Awareness Mindset)
หลักสู ตร กลยุทธ์การบริ หารคนยุค 4.0 (Management Strategy 4.0 )
หลักสู ตร การพัฒนาทักษะการโค้ชสาหรับหัวหน้างาน ( Coaching for Leadership )
หลักสู ตร DISC สาหรับหัวหน้างาน (DISC for Leadership)
หลักสู ตร การสร้างแรงจูงใจในการทางาน (The Power of Motivation)
หลักสู ตร การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analysis Thinking)
หลักสู ตร การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Thinking)
หลักสู ตร การตลาด 4.0 สาหรับศตวรรษที่ 21 (Marketing 4.0 for the 21st Century)
หลักสู ตร เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation)
หลักสู ตร 7Q เพื่อความสาเร็ จในการทางาน (7Q for Success)
หลักสู ตร Poka Yoke
หลักสู ตร ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผูร้ ่ วมงาน - แบบ Win Win (Good communication Skills)
หลักสู ตร การพัฒนาทักษะการโค้ชสาหรับหัวหน้างาน (Coaching for Leadership)
หลักสู ตร สุ นทรี ยะสนทนา การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อความสาเร็ จในงานและชีวติ (
Dialogue to Success )
หลักสู ตร การสร้างจิตสานึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
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50. หลักสู ตร การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Quality Improvement)
51. หลักสู ตร เทคนิคการปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Process Improvement)
52. หลักสู ตร การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ (Analysis & Systematic
Thinking)
53. หลักสู ตร ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)
54. หลักสู ตร เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
55. หลักสู ตร การนาเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)
56. หลักสู ตร การเพิม่ ผลผลิตในตนเอง ด้วย 5Q (Personal Productivity with 5Q)
57. หลักสู ตร 9 ทักษะสู่ การทางานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work)
58. หลักสู ตร การบริ หารคนและงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสาหรับหัวหน้างาน (People Management & Working
Plan for Supervisor and Manager)
59. หลักสู ตร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน (Interviewing Technique)
60. หลักสู ตร EQ กับการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทางาน (Emotional Quotient for Success)
61. หลักสู ตร เทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวใจ สาหรับหัวหน้างาน (Motivation Technique for Leadership)
62. หลักสู ตร การประยุกต์ใช้ Daily Management กับการทางาน
63. หลักสู ตร การวางแผนปฏิบตั ิการเพื่อความสาเร็ จ (Action Plan for Success)
64. หลักสู ตร นักบริ หารระดับต้น/กลาง แบบมืออาชีพ ( Professional Middle Executive )
65. หลักสู ตร การบริ หารจัดการโดยมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมาย (Management by Objective – MBO)
66. หลักสู ตร เครื่ องมือบริ หารเป้ าหมายแบบ OKRs (Objective & Key Results)
67. หลักสู ตร การวางแผนและลาดับความสาคัญของงาน (Planning & Priority Setting)
68. หลักสู ตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหาที่หน้างาน (Problem Solving by Data Analysis)
69. หลักสู ตร เทคนิคการวางแผนงาน (Planning Techniques)
70. หลักสู ตร ทักษะผูน้ ายุคใหม่และการสร้างสุ ดยอดทีม (Leadership Skills & Team awareness)
71. หลักสู ตร จริ ยธรรมการทางานเพื่อเพิ่มความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน (Ethic for Work)
72. หลักสู ตร ภาวะผูน้ า (Leadership)
73. หลักสู ตร การจัดการองค์ความรู ้ในองค์กร (Knowledge Management)
74. หลักสู ตร กิจกรรม 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยในการทางาน
75. หลักสู ตร การสร้างความสามัคคี คิดบวก และความรักต่อองค์กร
76. หลักสู ตร การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
77. หลักสู ตร คุณธรรมและจริ ยธรรมสาหรับผูน้ า (Moral & Ethical for Leadership)
78. หลักสู ตร การพาทีมให้ประสบความสาเร็ จไปด้วยกัน (Leading successful team)
79. หลักสู ตร การมุ่งเน้นที่ลูกค้า ( Customer Centric )
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80.
81.
82.
83.
84.

หลักสู ตร หัวหน้างานกับงานบริ หารคน (HR for Non HR)
หลักสู ตร การคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการบริ หาร (Analysis for Management)
หลักสู ตร ภาวะผูน้ ากับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม (Innovation Leadership)
หลักสู ตร เทคนิคการสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
หลักสู ตร เทคนิคการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (High Performance Working by
Mind Map Technique)
85. หลักสู ตร ออกแบบหลักสู ตรต่างๆได้ตามที่หน่วยงานและองค์กรต้องการ (Organization Development)

หน่ วยงานทีไ่ ปบรรยาย In-house Training
























สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กรมทางหลวง (ทัว่ ประเทศ)
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (ทัว่ ประเทศ)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
บริ ษทั การท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) AOT
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ปปช.)
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สานักคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม
สานักเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล
สานักประธานศาลฎีกา
สานักงานป้ องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค จ.ราชบุรี
สานักงานป้ องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค จ.ชลบุรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค
องค์การสุ รา กรรมสรรพสามิต
สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสท.
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
การประปานครหลวง 3 รุ่ น
ธนาคารกรุ งไทย
บริ ษทั ซีพีออล (CPALL)
สานักบริ หารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2 รุ่ น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (หน่วยงาน กกต.) 2 รุ่ น
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ศูนย์สร้างสุ ข สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย(สานักงาน คปภ.)
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษทั IRPC
สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.)
กรมพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดชลบุรี
กรมพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิ ติ จากัด
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิ ต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 รุ่ น
สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
มหาวิทยาลัยบูรพา
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
สานักงาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน)
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ สมุทรปราการ
เทศบาลตาบลท่าทราย นนทบุรี
สมาคมมัคคุเทศก์และธุ รกิจนาเที่ยว จังหวัดพิษณุ โลก
สมาคมมัคคุเทศก์และธุ รกิจนาเที่ยว จังหวัดกาแพงเพชร
สมาคมมัคคุเทศก์และธุ รกิจนาเที่ยว จังหวัดสุ โขทัย
ตารวจท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุ โลก
ตารวจท่องเที่ยว จังหวัดสุ โขทัย
บริ ษทั ฮิตาชิ อินดัสเตรี ยล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั นาสิ นประกันภัย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย(สานักงาน คปภ.)
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลทีบรอดแบนด์ จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต
บริ ษทั เอสอีไอ อินเตอร์ คอนเนคท์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด รุ่ นที่ 1
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บริ ษทั เอสอีไอ อินเตอร์ คอนเนคท์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด รุ่ นที่ 2
บริ ษทั DIC Graphic (Thailand) นิคมอมตะซิ ต้ ี
บริ ษทั นัมบุซิล ( ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ซีดีจี (CDG)
บริ ษทั ไทยลักษณ์
บริ ษทั ไทยแอร์ โร่
บริ ษทั บางกอกแคน 3 รุ่ น
บริ ษทั 1557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา 3 รุ่ น
บริ ษทั แฮปปี้ แลนด์ กรุ๊ ป จากัด (สานักงานใหญ่)
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
บริ ษทั เคมีแมน จากัด
โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์
โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลเพชรเวช
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลพระราม 2
โรงพยาบาลรามาธิบดี
บริ ษทั ซี คอน คอนสตรัคชัน่ ซี สเต็ม จากัด
บริ ษทั KSB Pums จากัด
บริ ษทั QPR (Quality Poeple Recruiting )
บริ ษทั อรสิ ริน (อสังหาริ มทรัพย์ เชียงใหม่)
บริ ษทั คอนไซส์ (Koncise)
บริ ษทั ไทยพัฒนาครุ ภณั ฑ์ จากัด
บริ ษทั วินโดว์เอเชีย 2 รุ่ น
บริ ษทั อินโนเวชัน่ (Innovation)
บริ ษทั Amway
โรงเรี ยนในกลุ่มเทศบาลหนองแคอนุสรณ์ 5 โรงเรี ยน
สานักบริ หารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้แมเนจเม้นท์ จากัด (IRM)
บริ ษทั KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd.
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เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
Knowledge Exchange Center (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
บริ ษทั อรสิ รินโฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั อรสิ รินพร๊ อพเพอร์ ต้ ี
บริ ษทั อรสิ รินกรุ๊ ปจากัด
บริ ษทั นอร์ ทโฮมพร๊ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
บริ ษทั นอร์ ทโฮมจากัด
โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน
โรงแรมเอวัน พัทยา
บริ ษทั ในกลุ่ม UMI Group (กระเบื้องดูราเกส)
บริ ษทั เซนไซน์ จากัด (มหาชน) SENSE SIGN CO.,LTD.
เทศบาลนครนนทบุรี
บริ ษทั โรงไฟฟ้า บีแอลซี พี เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั เขาเขียว คันทรี คลับ
โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา
บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้แมเนจเม้นท์ จากัด (IRM)
บริ ษทั KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd.
โรงแรมแกรนด์เบลล่า พัทยา
โรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา (โรงแรมในกลุ่มสุ โกศลทั้งหมด)
สาธารณสุ ขจังหวัดสุ ราฎษร์ธานี
บริ ษทั บูรพาพรอสเปอร์ จากัด (Burpa Prosperv Co.,Ltd.)
บริ ษทั เอส.เค. ออโต้เพ้นท์ จากัด
บริ ษทั เอเชียคอมแพ็ค จากัด
บริ ษทั จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์ เนชัน่ เนลไทยแลนด์ จากัด
บริ ษทั ฮิตาชิออโต้โมทีฟซีสเต็ม (Hitachi Automotive Systems)
บริ ษทั คอมแพ็ค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั เอเซี ยคอมแพ็ค จากัด
บริ ษทั โรแยล พลัส จากัด
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ข้าราชการกรมสุ ขภาพจิต
บริ ษทั ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทย์แลนด์)
บริ ษทั ออโต้อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
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บริ ษทั Top Trend Manufacturing Co.,Ltd
บริ ษทั โปรเฟนเดอร์ จากัด
โรงแรมเม้าเทนท์บีชพัทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริ ษทั เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ จากัด
บริ ษทั วีแคนบาย จากัด (VCANBUY)
บริ ษทั ไทยไฟน์ ซิ นเตอร์ จากัด
NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.
บริ ษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ไทยซัมมิท โอโตพาร์ ท อินดัสตรี จากัด
บริ ษทั ฟูจิสึ เจเนอรัล – (ประเทศไทย) จากัด
ร้านอาหาร The manhattan fish market
บริ ษทั จรุ งไทยไวร์ แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
บริ ษทั เลียร์ ออโตโมทีฟ จากัด
บริ ษทั โมอาว็าด มานู แฟคเจอเรอส์ จากัด
บริ ษทั ฝาจีบ จากัด
บริ ษทั ไทยซัมมิทอีสเทิร์นซี บอร์ ด โอโตพาร์ ท อินดัสตรี จากัด (ระยอง)
บริ ษทั แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จากัด
M&T Face Care Center
บริ ษทั ลาล่ามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เซอร์เทคและพลาเม็กซ์ จากัด
บริ ษทั สามร้อยยอด จากัด
บริ ษทั คานาเอคซ์ จากัด
บริ ษทั ไทย รี เบิร์ท จากัด
บริ ษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ซู ซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฟูจิซึ เจเนรัล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ไทยเวททรอน อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
บริ ษทั ในเครื อ MS Group ทั้งหมด
บริ ษทั ซู กิโนะ เพลส (ประเทศไทย) จากัด
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บริ ษทั เครื่ องสาอาง แบรนด์ อมาเบล
บริ ษทั เวล สเวด จากัด
บริ ษทั วาตานาเบ้ ฮีต (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ไทยมิฮาร่ า จากัด
บริ ษทั อีซูซุ ตั้งเซี ยฮวด จากัด
ศูนย์ทนั ตกรรมเด็นทรัลแคร์
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
บริ ษทั ไทยมิตซู วา จากัด
บริ ษทั ASICS (Thailand)
บริ ษทั อาร์ มสตองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคลั โปรดักส์ จากัด
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
บริ ษทั เคฮิน (ไทย์แลนด์) จากัด
บริ ษทั ซัมซุงอิเล็คโทรแม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จากัด
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
บริ ษทั สหเซวา (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด
บริ ษทั ริ โซ่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ฮายากาว่า อิเล็คทรอนิ ค (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ในกลุ่มธนาคารกรุ งไทย
บริ ษทั ทีดีเค (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ซันโยกาเซ (ไทย์แลนด์) จากัด
บริ ษทั Kaga Electronics (Thailand) Company Limited
บริ ษทั ซิ กซอน สปอร์ ต แมนู แฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย)
บริ ษทั ทอสเท็ม ไทย จากัด
บริ ษทั ไทยซู ซูกิมอเตอร์ จากัด
บริ ษทั เอ็นดีที (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ไทยสแกนดิค สตีล จากัด
บริ ษทั วรรณา แมนูแฟคทอรี่ ไทย จากัด
บริ ษทั คาสิ โอ้ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฟรู ฮาฟ มหาจักร จากัด
บริ ษทั นิทชู โชจิ ลิสซิ่ ง (ไทยแลนด์) จากัด
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บริ ษทั เค.อาร์ .ซี .ทรานสปอร์ ต แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด
บริ ษทั ควอลิเทคเอ็นจิเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด
บริ ษทั ฮอนด้า ล็อค ไทย จากัด
บริ ษทั อัลฟ่ า อินดัสทรี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั แคลเรี ยน เอเซี ย (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เคดีไอ เซอร์ วสิ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เทนมะ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั สหกิจวิศาล จากัด
บริ ษทั ADVICS Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd.
บริ ษทั ไทยสิ นเมทัล อินดัสตรี จากัด
บริ ษทั ทีไอพีเอส จากัด (TIPS CO.,LTD.)
บริ ษทั ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั โตโย ต้าทูโช (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั PSC light&sound จากัด
บริ ษทั ฝึ กอบรม SGS ACADEMY
บริ ษทั ไทยพานิชย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธนบุรี
บริ ษทั ฟังก์ชนั่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั อัลฟ่ า อินดัสทรี ประเทศไทย
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ (PIM)
กองคลัง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จากัด (มหาชน)
เทศบาลตาบลป๊ อกแป๊ ก จ.สระบุรี
เทศบาลตาบลวังม่วง จ.สระบุรี
บริ ษทั เน็กแคน อินโนเวชัน่ จากัด
บริ ษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน จากัด
บริ ษทั เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จากัด (บริ บทั ในเครื อคาราบาวกรุ๊ ปทั้งหมด)
บริ ษทั ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์ มินสั จากัด
www.en tra in in g. net
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บริ ษทั แอลพลา แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ขา้ วชุมชนบ้านอุ๋มแสง (เกษตรทิพย์)
บริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์ ปอเรชัน่ จากัด

บรรยาย Public Training










หลักสู ตร รู ้จกั ตัวองเพื่อเข้าใจผูอ้ ื่น (Get me Give you)
ทอร์คธรรม
หลักสู ตร “การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานด้วย 5Q(IQ EQ AQ OQ SQ) (Working Efficiency with 5 Q)”
หลักสู ตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)
สมาธิเปลี่ยนชีวติ
หลักสู ตร “เสริ มสร้างความสุ ขในองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
หลักสู ตร การบริ การอย่างมืออาชีพ
หลักสู ตร สุ นทรี ยะสนทนา การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิ ทธิภาพ เพื่อความสาเร็ จในงานและชีวติ
(Dialogue)
9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทักษะสู่ การทางานแบบมืออาชีพ

English Camp & Walk Rally


โรงเรี ยนสัตหีบ ชลบุรี

Team Building & Walk Rally













บริ ษทั ไทยแอร์ โร่ รุ่ นที่1
บริ ษทั ไทยแอร์ โร่ รุ่ นที่2
บริ ษทั ไทยมัตโต เอ็นเอส
วิทยาเทคโนโลยีชลบุรี 2 รุ่ น
บริ ษทั ไดโด้แมนูแฟคเจอริ่ ง
การประปานครหลวงฝ่ ายช่าง
บริ ษทั 3BB 3 รุ่ น
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
บริ ษทั ในเครื อไทยเบฟเวอเรจ
บริ ษทั โมเม้นทีฟ
บริ ษทั การท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) AOT
บริ ษทั เจแอนด์พี ซิตี๊กรุ๊ ป (JAP)
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บริ ษทั Thappline (ท่อส่ งน้ ามัน)
บริ ษทั วิชนั่ กลาส อินดัสทรี ส์ จากัด
บริ ษทั วิชนั่ กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรี ยล จากัด
บริ ษทั STOP CH (Software)
บริ ษทั ตาแหลก
โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) 4
บริ ษทั อาบาเทก (เอเซี ย) จากัด
โรงเรี ยนสามพัน เพชรบูรณ์
บริ ษทั อินโนเวชัน่ (Innovation)
บริ ษทั Amway
บริ ษทั PI Industry จากัด
บริ ษทั ไทยพัฒนาครุ ภณั ฑ์ จากัด
บริ ษทั วินโดว์เอเชีย 2 รุ่ น
บริ ษทั QPR (Quality Poeple Recruiting )
โรงเรี ยนในกลุ่มเทศบาลหนองแคอนุสรณ์ 5 โรงเรี ยน 2 รุ่ น
สานักบริ หารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2 รุ่ น
บริ ษทั คอนไซส์ (Koncise)
บริ ษทั โตโยต้าบัส (TOYOTA BUZZ) จานวนพนักงาน 1,400 คน
บริ ษทั ฟอร์ จูน พาร์ ท อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน) จานวนพนักงาน 800 คน
การประปานครหลวงฝ่ ายธุรการ
บริ ษทั บลูริเวอร์ โปรดักส์ จากัด
บริ ษทั ริ ชชี่เนเชอรัลออยล์ จากัด
บริ ษทั บิลเลี่ยนไทย ซับพลายส์จากัด
บริ ษทั ทรี ฟอร์ เวิร์ด ซับคอนแทรค(ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั แพนดอร่ า โพรดักชัน่ จากัด
บริ ษทั ในกลุ่ม เคโวเคอร์ (KAVOKERR Group)
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย(สานักงาน คปภ.)
บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้แมเนจเม้นท์ จากัด (IRM)
บริ ษทั KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd.
เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ
บริ ษทั อัลลายด์เทคประเทศไทย จากัด
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บริ ษทั ไทย ออล-เวลล์ เพ้นท์ จากัด
บริ ษทั โคเซ่ อลูมินมั (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เอนไก( Enkei) (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้า BLCP
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCG)
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลทีบรอดแบนด์ จากัด (มหาชน)
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
บริ ษทั เซนไซน์ จากัด (มหาชน) SENSE SIGN CO.,LTD.
เทศบาลนครนนทบุรี
บริ ษทั โรงไฟฟ้า บีแอลซี พี เพาเวอร์ จากัด
บริ ษทั บูรพาพรอสเปอร์ จากัด (Burpa Prosperv Co.,Ltd.)
บริ ษทั เอส.เค. ออโต้เพ้นท์ จากัด
บริ ษทั สหเซวา จากัด (บริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์)
บริ ษทั เวล ทรานส์ จากัด
ข้าราชการกรมสุ ขภาพจิต
บริ ษทั ECOLAB
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิ ต
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
บริ ษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จากัด (บริ บทั ในเครื อคาราบาวกรุ๊ ปทั้งหมด)
กองคลัง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

จุดเด่ นของวิทยากรที่จะทาให้ ผ้เู รียนได้ ประโยชน์ สูงสุ ด





พูดเรื่ องที่จะบรรยายให้คนฟั งเข้าใจได้ง่ายๆ
อ่านความรู ้สึก แนวคิด ของผูเ้ ข้าอบรมได้ออก ทาให้รู้วา่ จะบรรยายด้วยวิธีไหน
มีการปรับตัวเข้ากับผูเ้ รี ยนได้ดี สร้างความเป็ นกันเองแบบสนิทสนม ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกถึงการไม่ได้เรี ยน แต่
เป็ นการแชร์ เรื่ องราวต่างๆ กัน
มีเรื่ องราวสนุกๆ มากมายที่จะเล่าให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมสนุก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องที่คนทัว่ ไปสนใจอยูใ่ นปั จจุบนั และ
เรื่ องที่สร้างความประทับใจต่างๆ
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เชื่อมโยงเรื่ องเล่าต่างๆ เข้ากับหัวข้อที่สอนได้เป็ นอย่างดี
สรุ ปหัวข้อที่จะบรรยายให้ผเู ้ รี ยนได้มีคียเ์ วิร์ด เพื่อนาหลักการไปใช้งานได้จริ ง
ทั้งหมดจะผ่านความสนุกสนานตั้งแต่เริ่ มบรรยายจนจบการบรรยาย ที่เรี ยกว่าสนุกและสาระอย่างแท้จริ ง
เป็ นคนที่เข้าใจชีวติ จึงมองเห็นว่าสิ่ งที่คนต้องการที่แท้จริ งคืออะไร
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