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Profile วิทยากร : อาจารย์ สัณหกช วิทยาภรณ์

ประวัตกิ ารศึกษา


ปริ ญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม) สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริ การแบบบูรณาการ
สาขาเอก การจัดการธุ รกิจการบิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )



ปริ ญญาตรี : ศิลปศาสตร์บณั ฑิต (ศศ.บ) สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราช
มงคล ธัญบุรี

ประกาศนียบัตร


โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันโค้ชนานาชาติ
Professional Certified Coach (PCC), International Coach Federation (ICF)



ครบเครื่ องเรื่ องศาสตร์การเป็ นวิทยากร
Train the Trainer, Entraining

ประสบการณ์ ทางาน
- อาจารย์ประจาสาขาการจัดการธุ รกิจการบิน คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม 2018 - ปัจจุบนั
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด สายการบินเอเชียแอตแลนติกส์ แอร์ไลน์ 2016-2018
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด สายการบินเอเชียน่า แอร์ ไลน์ 2013-2015
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ 2010 – 2013
- พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน สายการบินแควนตัสแอร์เวส์ย 1999 – 2009
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- พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน สายการบินแควนตัสแอร์เวส์ย1994 – 1999

ความเชี่ยวชาญ
- ประสบการณ์ทางานในสายธุ รกิจการบินมากกว่า 25 ปี ในส่ วนของงานบริ การภาคพื้นดิน ในเครื่ องบิน
และงานฝ่ ายขายและการตลาดของสายการบินนานาชาติช้ นั นา
- ความเชี่ยวชาญทางด้านกานสอนเรื่ องงานบริ การ โค้ชชื่ง การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม การพัฒนา
บุคคลิกภาพ
- การพัฒนาทีมและรายบุคคลโดยให้กระบวนการโค้ชชิ่งไม่วา่ จะเป็ นกรุ๊ ปหรื อเดี่ยวเพื่อค้นหาพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรและรายบุคคล
- ที่ปรึ กษาการวางแผนการขายและการตลาดของธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว บริ การและงานสาย
การบิน
- งานวิจยั เขียนบทความวิจยั และบทความวิชาการ

ประวัตกิ ารฝึ กอบรมให้ กบั บริษทั
- ธนาคารกรุ งเทพฯ สานักงานใหญ่ หัวข้อ “ผูน้ าตามสถานะการณ์” ร่ วมสอน
- บริ ษทั อาหารอาพลฟู้ดส์ จากัด หัวข้อ “ Manager as a Coach” ร่ วมสอน
- ธนาคารทหารไทย สานักงานใหญ่ หัวข้อ “Powerful Questioning” ร่ วมสอน
- บริ ษทั พลังาน EGCO หัวข้อ “Manager as a Coach” นาสอน
- บริ ษทั พลังาน EGCO หัวข้อ “Management Program” ร่ วมสอน
- บริ ษทั เด็กซ์ตร้า ประเทศไทย จากัด หัวข้อ “Work Communication” นาสอน
- บริ ษทั เป็ ปซี่ -โคล่า จากัด หัวข้อ Team Building “Simplify” นาสอน
- บริ ษทั M.I.S.S Consult จากัด หัวข้อ “พนักงานขายมืออาชีพ” นาสอน

ประวัตกิ ารบรรยายในมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อาจารย์ประจาหลักสู ตรสาขาการจัดการธุ รกิจสายการบิน
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน อาจารย์พิเศษ วิชาการจัดการการบริ การและ Inflight Service
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- มหาวิทยาลัยรังสิ ต Guest Speaker หัวข้อ “มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล”
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ Guest Speaker หัวข้อ “การสื่ อสารภาษาอังกฤษสากล”
สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริ การ
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Guest Speaker หัวข้อ “การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์สาหรับธุ รกิจสายการ
บินและธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การอื่น ๆ “
- สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ หัวข้อ “การบริ การที่เป็ นเลิศข้ามวัฒนธรรม” ผูน้ าสอน
- สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ หัวข้อ “การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม” ผูน้ าสอน

ผลงานทางวิชาการ
- ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจยั หัวข้อ “The Influence of Job Satisfaction in the Airlines
Industry” Case Study : Thai Airways International ของวารสารทางวิชาการวิทยาลัยดุสิตธานี
- ได้รับการตอบรับเข้าร่ วมนาเสนอบทความวิชาการ งานประชุมทางวิชาการนานาชาติ ของมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม หัวข้อ “The Maximizing of Airline Revenue Through Loyalty Program”
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