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Profile วิทยากร
อาจารย์ ก้องภพ ขันติพงศ์ พนั ธุ์
ผูบ้ ริ หารและที่ปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ นักการบริ หารทรัพยากรบุคคล นัก
บริ หารโครงการผ่านประสบการณ์ในการบริ หารทั้งด้านงานก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งต้องใช้ทกั ษะการบริ หารทั้งทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ , ต้นทุนและการเงิน และบริ หารกระบวนการทางาน รวมทั้งการแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ท้ งั ด้านคุณภาพ การเงิน ความพึงพอใจ
จากการได้มีโอกาสร่ วมงานกับทั้งบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงบริ ษทั ต่างชาติ
ปั จจุบนั ทาธุ รกิจส่ วนตัวเป็ นที่ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และปรึ กษาอิสระ
ทางด้านการบริ หารธุ รกิจ และร่ วมเป็ นวิทยากรอบรมประจาสถาบัน Entraining
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ประสบการณ์ การทางาน
ปัจจุบันประกอบธุรกิจอิสระ
กลุ่มบริษัทฟาร์ มโชคชัย จากัด
บริษัท เอเชีย รีสอร์ ทเซส จากัด
บริษัท แม็กซี่อลั โต้ อินดัสตรี้สจากัด
บริษัท ลาเซลล์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
จากัด
บริษัทMaxi Home จากัด
บริษัทSun Stream จากัด(สิ งค์ โปร์ )
บริษัทซาโนฟี่ ซินเตลาโบ(ประเทศ
ไทย) จากัด
สานักงานสรรพากร
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยธารง
จากัด

-ธุ รกิจร้านจาหน่ายยางรถยนต์ ล้อแม็ค รับซ่อมช่วงล่าง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
-วิทยากรอบรมประจาสถาบัน Entraining
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ หารธุ รกิจด้านการตกแต่งภายในอาคาร เจ้าของธุ รกิจ
เป็ นชาว Chinese - America
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ หารธุ รกิจโรงงานเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อการส่ งออกไปยัง
ประเทศอิตาลี เจ้าของธุ รกิจชาวChinese - America
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ หารธุ รกิจโรงงานเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อการส่ งออกไปยัง
ประเทศอเมริ กา และ แคนาดา เจ้าของธุ รกิจชาวChinese - America
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ หารธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และ Brokerเจ้าของธุ รกิจชาว
Chinese - America
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี ธุ รกิจจาหน่วยForklift ประเทศสิ งค์โปร์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี ธุ รกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่ องสาอางค์
ฝ่ ายตรวจสอบประจาสานักงานสรรพากรพื้นที่ 4 เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
ผช. ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ ธุ รกิจเงินทุนหลักทรัพย์

ความถนัดและเชี่ยวชาญ
ด้ าน Management


ทักษะการบริ หารธุ รกิจ การตัดสิ นใจในการบริ หารธุ รกิจ การวางกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ การวิเคราะห์
แนวโน้มธุ รกิจ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์องค์กร ทั้งด้าน กระบวนการ,การเงิน และพัฒนา
บุคลากรและผลกาไรให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย



การวางแผนงานและการติดตามเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่วางแผน



ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
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ด้ าน Thinking & Analysis


มีทกั ษะการคิดเชิงระบบ(Mind Map) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวางแผนกลยุทธ์



การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก Positive Psychology and Appreciate Inquiryเพื่อการแก้ไขปั ญหาสาหรับการ
ทางานตั้งแต่ระดับบุคคล(Functional)จนถึงระดับองค์กร(Organization)



การคิดเชิงกลยุทธ์(Strategy) และการจัดการตามยุทธศาสตร์



การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล

ด้ าน Leadership


การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า



ทักษะการสอนและการทางานสาหรับหัวหน้างาน



การสร้างทีมและการจูงใจทีมงาน



การพัฒนาตนเองสู่ ผจู ้ ดั การยุคใหม่

ด้ านการ Coaching


Coachingskill



Coaching & Mentoring



Leader as a coach
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