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Profile

อาจารย์ พฒ
ั น์ พัฒนะพิชิตชัย
ระดับการศึกษา





ปริ ญญาโท สาขาวิชาธุ รกิจศึกษา (Business Education) ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาสันทนาการ (Recreation) ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประถมศึกษา โรงเรี ยนสตรี วรนาถบางเขน

งานปัจจุบัน
 รองประธานกรรมการบริ หาร ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด มหัศจรรย์พลังปั ญญาณ์ AMAZING POWER OF
INTELLIGENCE LTD.,PART
 เจ้าของธุ รกิจนาเข้ารู ปปั้ นเทพเจ้าและวัตถุมงคลจีน ร้านมหัศจรรย์พลังเจ โรงแรมแกรนด์ไชน่า เยาวราช
 วิทยากร / นักสันทนาการ / นักคิด / นักเขียน / นักพูด / พิธีกร
 อาจารย์สอนลีลาศ
 Business Provider: The Make Life Better Company

ประสบการณ์ ทางาน(อดีต)
 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริ มการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร (ปัจจุบนั คือ กองการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร)
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาองค์กรและฝึ กอบรม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัน่ แนล
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การเข้ ารับฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน
 Certificate of Completion from World Institute for Action Learning (WIAL) USA Learning Organization /
Knowledge management (KM) / Leadership / Global HRD Issues / Organization Development / Technology and
HRD” (2008)
 การพูดระบบการทูต สถาบันการพูดแบบการทูต(2535)
 งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร(2551)
 งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศาลาว่าการเมืองพัทยา(2551)
 Booz Allen Hamilton’s USA (2008)
 Arlington Institute USA (2008)
 งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั โตชิบา โกลบอล สตรอเรจ เทคโนโลยี (2552)
 งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศาลาว่าการจังหวัดปราจีนบุรี (2552)

ความชานาญด้ านการฝึ กอบรม





จัดและพัฒนากิจกรรมสันทนาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ด้านธุ รกิจ การตลาด บริ หารจัดการ
ด้านจิตวิทยาการพัฒนาตนเอง (Inspiration and Motivation)

หลักสู ตรบรรยาย












สู ตรลับพลังสู่ ความสาเร็ จ (Power of Success)
ทีม...ทางด่วนสู่ ความสาเร็ จ (Team to Success)
ผูน้ าแห่งความสาเร็ จ (Leaders to success)
การพัฒนาองค์การสู่ ความเป็ นหนึ่ง(The organization’s champions)
การพัฒนานักบริ การให้เป็ นมืออาชีพ (The Professional Service Development)
พนักงานสาคัญที่สุด! (The employees first!)
ดาวเด่นและนักจุดประกายความสาเร็ จขององค์การ (The Lighter)
มาดต้องใจภายในมืออาชีพ (Inner Power & Personality)
สร้างพลังรักนักทางานประสานความสาเร็ จ (Love, People & Success)
แปลงความเครี ยดเปลี่ยนเป็ นสาเร็ จ (Transform Stress to Success)
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
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การสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน (The Inspiration @ work)
การพัฒนาธุ รกิจการตลาดในศตวรรษที่ 21 (The Business marketing development in 21th Century)
ยุทธวิธีการขายนอกตารา (Out of box for Professional Sellers)
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ (Technical Problem-Solving and Decision-Making Systems)
เทคนิคการนาเสนอและเป็ นวิทยากรแบบมืออาชีพ (Technical presentation and Professional Trainer)
MEGI : วินยั 4 ประการสู่ ความสาเร็ จ (MEGI : The 4 Disciplines to success)

หน่ วยงานที่เข้ าร่ วมหลักสู ตรบรรยาย


















โรงพยาบาลในเครื อบางปะกอก
บริ ษทั เคแอนด์เค ยูไนเต็ด
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
นักศึกษาปริ ญญาโท MBA และ ExMBAศูนย์การศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ศาลแรงงาน กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั คอลลี่ย ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั โปรเฟสชันแนลคอลเลคชัน่ จากัด (Capital OK)
บริ ษทั เดนโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน กาญจนบุรี
โรงพยาบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยปทุมธานี
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรุ งเทพฯ
ภาควิชาสันทนาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
กรมการพัฒนาชุมชน
สถานีตารวจนครบาลดอนเมือง

กิจกรรมสันทนาการ / สังคม (สมัยมหาวิทยาลัย)
 กิจกรรม Walk Rally “วันหยุดพาเพลินเดินอุตลุด”และ“พาเพลินเดินเล่น เส้ นทางรัก ”ณศูนย์ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2543
 จัดกิจกรรมในงานนิทรรศการ “เทีย่ วเมืองไทย”(ครบรอบ 40 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543)
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ประสบการณ์ ด้านการพูดต่ อที่ชุมชน (สมัยมัธยม)
 ประกวดสุ นทรพจน์ “การบวชนีด้ ีนักแล”(บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดหลักสี่ พ.ศ. 2534)
 วิทยากรบรรยาย“ค่ านิยมในสั งคมไทยทีม่ ีต่อเยาวชน”
 วิทยากรอบรม“เยาวชนรุ่ นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”

รางวัลที่ได้ รับ





โล่มนุษยสัมพันธ์ดีเด่นสถาบันการพูดแบบการทูต
นักเรี ยนดีเด่นด้านกิจกรรมโรงเรี ยนดอนเมืองจาตุรจินดา
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กล่าวสุ นทรพจน์ “การบวชนีด้ ีนักแล”
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งกล่าวสุ นทรพจน์จากสถาบันการพูดแบบการทูต

เกีย่ วกับลีลาศ
 ผูส้ อนลีลาศประเภทลาตินอเมริ กนั (Latin American) ระดับ Bronze One โดยได้รับการรับรองจาก ISTD (Imperial
Society of Teacher of Dancing) (2544)
 ชนะเลิศ การแข่งขันลีลาศทักษะวิชาชีพ ประเภท Latin American 2 จังหวะ Rumba และ Cha ChaCha (2545)
 ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาลีลาศมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประเภท Latin American Class D และ Class C (2545)
 รองชนะเลิศอันดับสองThailand – China Friendship Ballroom Dancing Competition 2003 ประเภท One Dance
จังหวะ Waltz โดยสมาคมครู ลีลาศแห่งประเทศไทย (2546)
 ชนะเลิศ การแข่งขันลีลาศประเภท Ballroom ในงาน Encounter of the Third Kind ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (2548)
 อบรมเชิงปฏิบตั ิการครู ลีลาศ Latin American และ Ballroom ระดับ Associate สมาคมครู ลีลาศแห่งประเทศไทย
(2550)

ผลงานวิชาการ / ข้ อเขียน / หนังสือ
 งานวิจยั “พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการจัดงานลีลาศในเขตกรุ งเทพมหานคร (Behavior and
Opinions Consumer Toward Ballroom Dancing Party Organizing in Bangkok Metropolis Area)”
 หนังสื อพ๊อคเก็ตบุค๊ “สู ตรลับพลังสู่ ความสาเร็จแบบอัจฉริยะ”(พฤษภาคม 2553)
 หนังสื อพ๊อคเก็ตบุค๊ “ล้ วงลึกเรื่องลับทีน่ ักบริหารต้ องรู้ ” (ตุลาคม 2553)
 หนังสื อพ๊อคเก็ตบุค๊ “ทางด่ วนสู่ ความสาเร็จ Express Way to Success” (มีนาคม 2554)
 หนังสื อพ๊อคเก็ตบุค๊ “ระเบิดพลังผู้นา” (เมษายน 2554)
 หนังสื อพ๊อคเก็ตบุค๊ “ลงทุนเป็ น เห็นความสาเร็จ” (มิถุนายน 2554)
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หนังสื อพ๊อคเก็ตบุค๊ “The Flood เมื่อกองกาลังนา้ ขอกระชับพืน้ ที่” (มิถุนายน 2555)
หนังสื อพ๊อตเก็ตบุค๊ “คิดใหม่ จุดไฟให้ ชีวติ : Light Up Your Life”(กันยายน 2555)
หนังสื อพ๊อตเก็ตบุค๊ “เก่ง เจ๋ ง เยีย่ ม เปี่ ยมความสาเร็จในการทางาน : Great Work to Success” (มีนาคม 2556)
หนังสื อพ๊อตเก็ตบุค๊ “ปลุกความเป็ นผู้นาในตัวคุณ : Awaken the Leader In You” (เมษายน 2556)
หนังสื อพ๊อตเก็ตบุค๊ “คู่มือเข้ าใจธรรมะ ฉบับชาวพุทธควรอ่ าน” (พฤษภาคม 2556)
หนังสื อพ๊อคเก็ตบุค๊ “ธุรกิจจะดีต้องมีการตลาด”(กุมภาพันธ์ 2557)
หนังสื อพ๊อคเก็ตบุค๊ “สร้ างความเชื่ อมั่นในตัวคุณ (The Confidence Time)”(มีนาคม 2557)

ผลงานหนังสือ Pocket Book
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