อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสั งข์
Performance and Management Coaching & Consulting
Independent Consultant and Professional Trainer
วิศ วกรควบคุ ม งานและบริ ห ารโครงการ มี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ อาคาร สานักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม จากการได้มีโอกาสร่ วมงานกับทั้งบริ ษทั ที่มี
ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก รวมถึงบริ ษทั ต่างชาติ ซึ่ งได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการบริ หารจัดการ 3 ด้านได้แก่
 การคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking )
 การใช้ภาวะผูน้ า ( Leadership )
 การพัฒนาทีมงาน ( Coaching )
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลัพ ธ์ ข องโครงการตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ อ งค์ ก รก าหนดทั้ง ด้า น คุ ณ ภาพ เวลา
งบประมาณ และความพึงพอใจของลูกค้า
“บุคลากรถือเป็ นทรั พยากรอย่ างหนึ่งขององค์ กรทีส่ าคัญในการผลิตสิ นค้ าและบริ การนอกเหนือจาก
ทรั พยากรอื่น ๆ เช่ น เครื่ องมือหรื อเครื่ องจักร ดังนั้น ในการพัฒนาองค์ กรให้ เติบโตนั้น ในมุมมองของผม
การพัฒนาทรั พ ยากรบุ คคลเป็ นสิ่ งที่สาคัญ เนื่ องจาก มีต้ นทุนในการพัฒ นาที่ถูกกว่ า บุ ค ลากรสามารถ
พัฒนาทรั พยากรอื่น ๆ ต่ อได้ อีก ถ้ าได้ รับการพัฒนาอย่ างเหมาะสม บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาที่ไม่
จากัด แตกต่ างจากเครื่องจักรหรือเครื่องมือ
แต่ ล ะองค์ ก รมีบุ คลากรในการปฏิบั ติงานหลายระดับ และหลายหน่ วยงานซึ่ งมีก ารทางานทั้งใน
เป้ าหมายทีต่ ้ องรับผิดชอบร่ วมกันและเป้ าหมายส่ วนบุคคลในการเพื่อไปสู่ เป้ าหมายขององค์ กร ดังนั้น หากมี
การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติอย่ างเหมาะสมตามระดับและหน่ วยงานของพนักงาน
จะทาให้ บุคลากรทางานเพือ่ ไปสู่ เป้ าหมายอย่ างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น”
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ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรน้ า
ปริญญาโท : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (MBA)
ประกาศนียบัตร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคสาหรับการแข่งขันระหว่างองค์กร
ประสบการณ์ ทางาน
องค์ กร
สถาบันฝึ กอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ตาแหน่ งงาน
 วิทยากรอบรมและโค้ชประจาสถาบัน Entraining
 ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาหลักสู ตร สถาบัน Entraining

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
บจก. P&G Manufacturing
(ประเทศไทย)

บจก. JISCO Development
บจก. Grand Regent Pattaya

บจก. Bouygues Thai
บจก. Thai Kajima
บจก. ฤทธา

วิศวกรบริ หารงานโครงการ สายงาน Townhouse
วิศวกรที่ปรึ กษาและออกแบบด้านงานโยธา ประจาแผนก
Engineering โรงงานผลิตสิ นค้าอุปโภค
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนและพัฒนาธุ รกิจ บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างโดย
เจ้าของนักธุ รกิจชาวเกาหลีใต้
ที่ปรึ กษาและผูจ้ ดั การโครงการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยระดับ Exclusive
และงานก่อสร้างอาคารเรี ยนให้กบั เจ้าโรงเรี ยนนานาชาติThe
Regent School
วิศวกรควบคุมงานอาวุโส ดูแลโครงการก่อสร้างอาคารสู ง โดย
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจากประเทศฝรั่งเศส
วิศวกรควบคุมงาน ดูแลโครงการก่อสร้างชั้นใต้ดินอาคาร Athenee
Residence โดยบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่น
วิศวกรควบคุมงาน ดูแลโครงการก่อสร้าง อาคารที่พกั ผูโ้ ดยสาร
สนามบินสุ วรรณภูมิ
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รูปแบบการสอน Training & Group Coaching ทีผ่ มเลือกใช้ ม่ งุ เน้ นทีผ่ ้ เู รียนเกิดการเปลีย่ นแปลงหลังการ
ฝึ กอบรม จากการมองเห็นศักยภาพ และปรับเปลีย่ นกรอบความคิด (Mindset) จากนั้นจึงนาความรู้
เทคนิคทีเ่ ป็ น Hard Skill ไปประยุกต์ ด้วยวิธีการทีผ่ ้ เู รียนเป็ นผู้เลือกเองด้ วยความเชื่อมั่นครับ

หลักสู ตรอบรมและโปรแกรมทีถ่ นัดและเชี่ยวชาญ

ด้ าน Coaching และการสอนงาน
 พัฒนาสู่ การเป็ นโค้ชที่ดี (To be good Coach )
 การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน ( Coaching Skill )
 เทคนิคการสอนแนะและการเป็ นพี่เลี้ยง ( Coaching & Mentoring Technique )
 การพัฒนาผูจ้ ดั การในบทบาทโค้ช ( Leader / Manager as a Coach )
 การสอนงานแต่ละประเภท ( Teach – Train – Coach )
 การสร้างวิทยากรภายในรู ปแบบ Coaching ( Train the Trainer )
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ด้ าน Leadership
 การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า (Leadership within you)
 การสร้างทีมและการจูงใจทีมงาน (Leadership for motivation)
 การพัฒนาตนเองสู่ ผจู ้ ดั การยุคใหม่ (New Generation manager)
 การพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้างาน (Supervisory skill development)
 การพัฒนาทักษะการสื่ อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจในฐานะผูน้ า (Effective Communication Skill
for Leader)
 ผูน้ า 360 องศา ขององค์กร (Leadership 360 องศา)

ด้ าน Management
 การวางแผน วิเคราะห์ ควบคุม และบริ หารโครงการ
 ทักษะการบริ หารงานโครงการและบริ หารทรัพยากร4M(Man Money Material Method)
 การวางแผนงานและการติดตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางแผน
 SWOT Analysis and Strategic Alignment
 การลดต้นทุนความสู ญเสี ยทางธุ รกิจ ( Project Cost Down )
 การสร้างกระบวนการคิดเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
 คิดและทาอย่าง KAIZEN เพื่อปรับปรุ งงานสู่ ความเป็ นเลิศ
 การจัดลาดับความสาคัญของงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ด้ าน Thinking & Analysis
 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อบรรลุเป้ าหมาย
 การวิเคราะห์ อาการ ปัญหาและสาเหตุ (Root Cause Analysis) และการกาหนดกลยุทธ์และ
กระบวนการในการแก้ไขปั ญหาสาหรับการทางานตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กร
 การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล (Problem solving & Decision making)
 พัฒนาศักยภาพตนเองและองค์กรด้วย PDCAและทักษะการคิดแบบ A3 Thinking
 การคิดเชิงระบบ (Systematic thinking)
 คิดบวก ชีวติ บวก (Positive thinking)
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 การพัฒนาทักษะการตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ( Effective Decision
Making )
 การคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างนวัตกรรม
 สร้างกรอบความคิดเพื่อการจัดการเปลี่ยนแปลงด้วยการคิดแบบหมวก 6 ใบ

ด้ าน General Soft Skill
 การมอบหมายงานและการติดตามงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ(Effective Delegation Technique)
 การสื่ อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังมุ่งสู ้ความสาเร็ จ ( Communication & Connection )
 การบริ หารจัดการความขัดแย้ง ( Conflict Management )
 เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN (Negotiation Skill )
 การปรับปรุ งการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ( Effective PDCA )
 การทางานเชิงรุ ก (Proactive)
 การสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบ
 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคนิคการทางานแบบข้ามสายงาน

ลูกค้ าทีใ่ ช้ บริการ
 กลุ่มยานยนต์ และชิ้นส่ วนยานยนต์
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กลุ่มธุรกิจก่อสร้ าง รับเหมาก่อสร้ าง อสังหาริมทรัพย์

 กลุ่มธุรกิจ Trading & Logistic



กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค



กลุ่มสถาบันการเงิน
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กลุ่มสถานศึกษา และราชการ



กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ
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ภาพบรรยากาศการฝึ กอบรม
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