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ประวัติ อาจารย์อนุภาพ  พนัชํานาญ        

ประวัติส่วนตัว 

 ชือ นายอนุภาพ พนัชาํนาญ   

 ชือ-สกุล ภาษาองักฤษ Anuphap Phanchamnan  

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการการตลาด (MBA Marketing)  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การฝึกอบรม (คอร์สต่างๆ) 

 เรียนครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 6 เดือน 

 เรียนอาจาริยสา (อาจารยส์อนครูสมาธิ) สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

 Trainer & Coach skill for 21st Century 

 Understand yourself and Others : Skill for Success 

 The MAGNETER PRESENTATION ACADEMY (The way of ZEN) 
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 DTH Marketing workshop 

 SUM Presentation 

 Smart Look for Successful Career and Life (ภาษาท่าทางทีสง่างามเพอืความสุขและ

ความกา้วหนา้) 

 Train the Trainer 

 นพลกัษณ์ (The Enneagram) 

 PUBLIC SPEAKING โดย ครูโอ๋ AF 

 อบรมสู่ฝันนกัเขียนขนัพืนฐานรุ่น 14 โดย อ.เปียมศกัดิ คุณากรประทีป 

 Train the Trainer Advanceโดย ดร.บญัญตัิ บุญญา  

 ระบบการจดัการ ISO 9001,ISO 14001,IATF 16949 โดย ดร.ทอง พุทธลอด 

การทํางานในอดีต-ปัจจุบนั 

 วทิยากร/ทีปรึกษา บริษทัเอน็วาย เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 เป็นนกัเขียน (เขียนบทความในวารสารรายเดือนให้กบั บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรม

นิติ จาํกดั) 

 อาจารยส์อนสมาธิ ทีสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

 อดีตอาจารยพิ์เศษทีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (สอนวิชาเลือก : เรืองไร้สาระ แต่กลบัมี

สาระอยา่งคาดไม่ถึง:  วชิาจีบ วชิาเคลด็ลบัจบัโกหก ร่วมกบั อ.ธนิช) 

 เป็นวทิยากรให้กบั สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น) [สสท.] 

 เป็นวทิยากรให้กบั บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จาํกดั 

 เป็นวทิยากรให้กบั กรมพฒันาฝีมือแรงงาน จงัหวดัชลบุรี 

 เป็นวทิยากรหน่วยงานราชการและบริษทัเอกชนอีกมากมาย 

 อดีตทีปรึกษาการตลาดบริษทั KathyGold 

 อดีตวศิวกร (ผูจ้ดัการ) ทีบริษทัโทเทิลแอคเซสคอมมูนิเคชนั   (DTAC) 
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 ทีปรึกษาการตลาดบริษทั Stepteambuiding 

 อดีตทีปรึกษาการตลาดบริษทั BLUE NAVI 

 อดีตทีปรึกษาการตลาดบริษทั CAP VISION 

 

ประสบการณ์การทํางาน – อดีต 

 วทิยากรรับเชิญ บรรยายใหน้กัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 วทิยากรรับเชิญ บรรยายใหน้กัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 วทิยากรรับเชิญบรรยายให ้สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 วทิยากรรับเชิญ บรรยายใหน้กัศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยีบางปะกง (BBC) 

 วทิยากรรับเชิญ บรรยายใหน้กัศึกษา วทิยาลยัพานิชยการบางนา 

 วทิยากรรับเชิญ บรรยายใหพ้ระวทิยากร วดัสระเกศวรวหิาร 

 วทิยากรรับเชิญ บรรยายใหว้ิทยาลยัเทคโนโลยพีงษส์วสัดิ 

 วทิยากรรับเชิญ ใหห้น่วยงานราชการและองคก์รต่างๆ อีกมากมาย เช่น บริษทัเครือ

ซีเมนตไ์ทย  

 

บทบาทนักเขยีน 

 เขียนบทความ ธรรมะ ทาํไม ใน

เฟสบุ๊ค   :   https://www.facebook.com/dhammawhy?ref=hl 

 เขียนบทความลงในนิตยสาร Goodluck Goodlife 

 เขียนหนงัสือร่วมกบั อาจารยณ์รงคว์ทิย ์แสงทอง และโคช้ปกรณ์ วงศรั์ตนพิบูลย ์

ชือหนงัสือ “ใชชี้วิตคิดแบบโคช้เพือกา้วไปสู่ความสาํเร็จ” 

 ปัจจุบนักาํลงัเขียนหนงัสือของตวัเองกบัสาํนกัพิมพคิ์ดดี “สมาธิเปลียนชีวิต” 
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 เขียนบทความในวารสารรายเดือนและกาํลงัออกหนงัสือใหก้บั บริษทั ฝึกอบรมและ

สัมมนาธรรมนิติ จาํกดั 

ผลงานทางวิชาการ 

 ร่วมกบั อาจารยจ์ตุพร  วศิิษฏโ์ชติองักูร (นกัวชิาการอิสระ KM Activist  

,Coaching,Trainer,Facilitator) เขียนและถอดบทความ แนวทางการจดัทาํ ขบัเคลือนและ

ใชป้ระโยชนธ์รรมนูญสุขภาพเฉพาะพนืที ของ สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ(สช.) 

หลกัสูตรทีบรรยาย 

1.หลกัสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ (Service Mind) 

2.หลกัสูตร การสร้างทีมใหม้ีประสิทธิภาพ (TEAM BUILDING) 

3.หลกัสูตร การสือสาร สร้างสัมพนัธ์  เพมิพลงั งานสาํเร็จ (Communications Skills) 

4. หลกัสูตร การเพิมประสิทธิภาพการทาํงานดว้ย 5Q(IQ EQ AQ OQ SQ) (Working Efficiency 

with 5 Q) 

5.หลกัสูตร รู้จกัตวัเองเพือเขา้ใจผูอื้น  (Get me Give you) 

6.หลกัสูตร การทาํงานดว้ยสุนทรียะสมาธิ (Meditation for Work) 

7.หลกัสูตร การเป็นผูน้าํและนกับริหารมืออาชีพดว้ย 5Q (Leadership with 5Q) 

8.หลกัสูตร การสร้างจิตสํานึกในการรักองคก์ร (Cooperation Awareness)   

9.หลกัสูตร การสือสารทีมีประสิทธิภาพ (Effective Communications)  
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10.หลกัสูตร การพฒันาบุคลากรดว้ยหลกัสูตรบูรณาการแบบองคร์วม ( Human Holistic 

Development ) 

11. หลกัสูตร การรับมือกบัวนัแย่ๆ อยา่งมืออาชีพ (Handling a bad situation professionally) 

12.หลกัสูตร การบริหารเวลาอยา่งสร้างสรรคเ์พอืผลงานทีเป็นเลิศ (Time Management & 

Creativity for effective work techniques) 

13.หลกัสูตร คิดบวกอยา่งสร้างสรรค ์(Positive Thinking) 

14.หลกัสูตร การบริหารการเปลียนแปลง (Change Management) 

15.หลกัสูตร เทคนิคการบริหารลูกนอ้ง เพือผลงานทีเป็นเลิศ (Personal Management) 

16.หลกัสูตร พฒันาทกัษะการคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 

17.หลกัสูตร Happy workplace องคก์รแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองคก์ร) 

18. หลกัสูตร การคิดแบบองคร์วมและเชิงระบบ (Holistic & Systematic Thinking) 

19.หลกัสูตร เทคนิคการตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) 

20.หลกัสูตร การลดความสูญเสียทงั  ประการ (  Wastes ) 

21.หลกัสูตร เทคนิคการเป็นวทิยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) 

22.หลกัสูตร ไคเซ็นเพือการปรับปรุงงานและเพิมผลผลิตสู่ความสาํเร็จขององคก์ร (Kaizen) 

23.หลกัสูตร การดาํเนินกิจกรรม SGA อยา่งมีประสิทธิภาพ (Small Group Activity)  

24.หลกัสูตร การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 
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25.หลกัสูตร การบริหารจดัการโดยมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย (Management by Objective – 

MBO) 

26.หลกัสูตร ภาวะผูน้าํ (Leadership) 

27. หลกัสูตร การคิดวเิคราะห์ขอ้มูลเพอืการบริหาร (Analysis for Management) 

28.หลกัสูตร การวเิคราะห์และการแกไ้ขปัญหาทีหนา้งาน (Problem Solving by Data Analysis) 

29.หลกัสูตร ภาวะผูน้าํกบัการเปลียนแปลงและการสร้างนวตักรรม (Innovation Leadership) 

30.หลกัสูตร ยกระดบับริการดว้ยงานคุณภาพ (Service mind with High Quality)  

31.หลกัสูตร การบริหารความเสียง (Risk Management) 

32.หลกัสูตร การวเิคราะห์และการแกไ้ขปัญหาดว้ย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D) 

33.หลกัสูตร เทคนิคการตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) 

34.หลกัสูตร หวัหนา้งานยคุใหม่ (Modern Leadership) 

35.หลกัสูตร การพาทีมใหป้ระสบความสาํเร็จไปดว้ยกนั (Leading successful team) 

36.หลกัสูตร กลยทุธ์การบริหารคนยคุ 4.0 (Management Strategy 4.0 ) 

37.หลกัสูตร การพฒันาทกัษะการโคช้สาํหรับหวัหนา้งาน ( Coaching for Leadership ) 

38. หลกัสูตร DISC สาํหรับหวัหนา้งาน (DISC for Leadership) 

39.หลกัสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน (The Power of Motivation) 
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40.หลกัสูตร การคิดเชิงวเิคราะห์ (Analysis Thinking) 

41.หลกัสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Thinking) 

42.หลกัสูตร การตลาด 4.0 สาํหรับศตวรรษที 21 (Marketing 4.0 for the 21st Century) 

43.หลกัสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองขนัเทพ (Negotiation) 

44.หลกัสูตร 7Q เพอืความสาํเร็จในการทาํงาน (7Q for Success) 

45.หลกัสูตร Poka Yoke 

46.หลกัสูตร ศิลปะการครองใจหวัหนา้และผูร่้วมงาน - แบบ Win Win (Good communication 

Skills)  

47.หลกัสูตร การพฒันาทกัษะการโคช้สาํหรับหวัหนา้งาน  (Coaching for Leadership) 

48.หลกัสูตร สุนทรียะสนทนา การสือสารอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพเพือความสาํเร็จ

ในงานและชีวติ  ( Dialogue to Success ) 

49.หลกัสูตร การสร้างจิตสาํนึกดา้นคุณภาพ (Quality Awareness)  

50.หลกัสูตร  จริยธรรมการทาํงานเพอืเพิมความสาํเร็จอยา่งยงัยนื (Ethic for Work) 

51.หลกัสูตร เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทาํงานอยา่งต่อเนือง (Continuous Process 

Improvement) 

52.หลกัสูตร การพฒันาศกัยภาพดา้นการคิดวิเคราะห์และหลกัการคิดเชิงระบบ (Analysis & 

Systematic Thinking)  
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53.หลกัสูตร หวัหนา้งานกบังานบริหารคน (HR for Non HR) 

54.หลกัสูตร เทคนิคการเป็นวทิยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) 

55.หลกัสูตร คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับผูน้าํ (Moral & Ethical for Leadership) 

56.หลกัสูตร การเพิมผลผลิตในตนเอง ดว้ย 5Q (Personal Productivity with 5Q) 

57.หลกัสูตร 9 ทกัษะสู่การทาํงานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work) 

58. หลกัสูตร การสร้างความสามคัคี คิดบวก และความรักต่อองคก์ร 

58.หลกัสูตร เทคนิคการสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน 

59.หลกัสูตร เทคนิคการเขียน Mind Map เพอืเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน  

  (High Performance Working by Mind Map Technique) 

60.หลกัสูตร EQ กบัการเพมิประสิทธิภาพการทาํงาน (Emotional Quotient for Success) 

61.หลกัสูตร เทคนิคการจูงใจ โนม้นา้วใจ สาํหรับหวัหนา้งาน  (Motivation Technique for 

Leadership) 

62.หลกัสูตร การประยกุตใ์ช ้Daily Management กบัการทาํงาน 

63.หลกัสูตร  การวางแผนปฏิบติัการเพือความสาํเร็จ (Action Plan for Success) 

64.หลกัสูตร นกับริหารระดบัตน้/กลาง แบบมืออาชีพ ( Professional Middle Executive ) 

65.หลกัสูตร ทกัษะผูน้าํยคุใหม่และการสร้างสุดยอดทีม (Leadership Skills & Team awareness) 
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66.หลกัสูตร : การมุ่งเนน้ทีลูกคา้ ( Customer Centric ) 

67.หลกัสูตร ความคิดเชิงนวตักรรม (Innovative Thinking) 

68.หลกัสูตร ความคิดเชิงนวตักรรม (Innovative Thinking) 

69.หลกัสูตร การจดัการองคค์วามรู้ในองคก์ร (Knowledge Management) 

70.หลกัสูตร กิจกรรม 5 ส เพอืการเพิมผลผลิตและความปลอดภยัในการทาํงาน 

71.ออกแบบหลกัสูตรต่างๆไดต้ามทีหน่วยงานและองคก์รตอ้งการ(Organization Development )  

. อืนๆ 

บรรยาย In-house Training 

 กรมทางหลวง (ทวัประเทศ) 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทวัประเทศ) 

 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 

 บริษทั การท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) AOT 

 สาํนกับริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 2 รุ่น 

 คณะกรรมการการเลือกตงั (หน่วยงาน กกต.) 2 รุ่น 

 ศูนยส์ร้างสุข สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั(สาํนกังาน 

คปภ.) 

 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพานิชย ์

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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 บริษทั IRPC 

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น) (ส.ส.ท.) 

 กรมพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัชลบุรี 

 กรมพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จาํกดั 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต 

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 4 รุ่น 

 สาํนกัคณะกรรมการบริหารศาลยตุิธรรม 

 สาํนกัเลขานุการคณะกรรมการวนิิจฉยัชีขาดอาํนาจหนา้ทีระหวา่งศาล 

 สาํนกัประธานศาลฎีกา 

 สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 

 บริษทั บริหารและพฒันาเพือการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั 

 มหาวทิยาลยับูรพา 

 เทศบาลตาํบลสาํโรงเหนือ 

 สาํนกังาน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

 องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 เทศบาลตาํบลสาํโรงเหนือ สมุทรปราการ 

 เทศบาลตาํบลท่าทราย นนทบุรี 

 องคก์ารสุรา กรรมสรรพสามิต 

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น) สสท. 

 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 

 การประปานครหลวง 3 รุ่น 

 สมาคมมคัคุเทศกแ์ละธุรกิจนาํเทียว จงัหวดัพิษณุโลก 
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 สมาคมมคัคุเทศกแ์ละธุรกิจนาํเทียว จงัหวดักาํแพงเพชร 

 สมาคมมคัคุเทศกแ์ละธุรกิจนาํเทียว จงัหวดัสุโขทยั 

 ตาํรวจท่องเทียว จงัหวดัพิษณุโลก 

 ตาํรวจท่องเทียว จงัหวดัสุโขทยั 

 บริษทั ฮิตาชิ อินดสัเตรียล เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษทั นาํสินประกนัภยั 

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั(สาํนกังาน 

คปภ.) 

 บริษทั ทริปเปิลทีบรอดแบนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต 

 บริษทั เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคทโ์ปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั รุ่นที 1 

 บริษทั เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคทโ์ปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั รุ่นที 2 

 บริษทั DIC Graphic (Thailand) นิคมอมตะซิตี 

 บริษทั นมับุซิล ( ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 บริษทั ซีดีจี (CDG) 

 บริษทั ไทยลกัษณ์ 

 บริษทั ไทยแอร์โร่ 

 บริษทั บางกอกแคน  3 รุ่น 

 บริษทั 1557 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 3 รุ่น 

 บริษทั แฮปปีแลนด ์กรุ๊ป จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

 สถาบนัไฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิคส์ 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษส์วสัดิ 

 บริษทัเคมีแมน จาํกดั 
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 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 

 บริษทัซีคอน คอนสตรัคชนั ซีสเตม็ จาํกดั 

 บริษทั KSB Pums จาํกดั 

 บริษทั QPR (Quality Poeple Recruiting ) 

 บริษทัอรสิริน (อสังหาริมทรัพย ์เชียงใหม่) 

 บริษทัคอนไซส์ (Koncise) 

 บริษทั ไทยพฒันาครุภณัฑ ์จาํกดั 

 บริษทั วินโดวเ์อเชีย 2 รุ่น 

 บริษทั อินโนเวชนั (Innovation) 

 บริษทั Amway  

 โรงเรียนในกลุ่มเทศบาลหนองแคอนุสรณ์ 5 โรงเรียน  

 สาํนกับริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  

 บริษทั อินเตอร์ เรียลตีแมเนจเมน้ท ์จาํกดั (IRM) 

 บริษทั KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd. 

 เทศบาลตาํบลสาํโรงเหนือ 

 Knowledge Exchange Center (KX) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.) 

 บริษทัอรสิรินโฮลดิง จาํกดั 

 บริษทัอรสิรินพร๊อพเพอร์ตี 

 บริษทั อรสิรินกรุ๊ปจาํกดั 

 บริษทั นอร์ทโฮมพร๊อพเพอร์ตี จาํกดั 

 บริษทั นอร์ทโฮมจาํกดั 

 โรงแรมเดอะไทด ์บางแสน  

 โรงแรมเอวนั พทัยา 

 บริษทัในกลุ่ม UMI Group (กระเบืองดูราเกส) 
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 บริษทั เซนไซน ์จาํกดั (มหาชน) SENSE SIGN CO.,LTD. 

 เทศบาลนครนนทบุรี 

 บริษทั โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี เพาเวอร์ จาํกดั 

 บริษทัเขาเขียว คนัทรี คลบั 

 โรงแรมลองบีช การ์เดน้ โฮเตล็ แอนด ์สปา 

 บริษทั อินเตอร์ เรียลตีแมเนจเมน้ท ์จาํกดั (IRM) 

 บริษทั KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd. 

 โรงแรมแกรนดเ์บลล่า พทัยา 

 โรงแรมสยามเบยช์อร์ พทัยา (โรงแรมในกลุ่มสุโกศลทงัหมด) 

 สาธารณสุขจงัหวดัสุราฎษร์ธานี 

 บริษทับูรพาพรอสเปอร์ จาํกดั (Burpa Prosperv Co.,Ltd.) 

 บริษทั เอส.เค. ออโตเ้พน้ท ์จาํกดั 

 บริษทั เอเชียคอมแพค็ จาํกดั 

 บริษทัจเีม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชนัเนลไทยแลนด ์จาํกดั 

 บริษทัฮิตาชิออโตโ้มทีฟซีสเตม็ (Hitachi Automotive Systems) 

 บริษทั คอมแพค็ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

 บริษทั เอเซียคอมแพค็ จาํกดั 

 บริษทัโรแยล พลสั จาํกดั 

 วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 

 ขา้ราชการกรมสุขภาพจิต 

 บริษทั ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแ์ลนด)์ 

 บริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษทั Top Trend Manufacturing Co.,Ltd 
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 บริษทัโปรเฟนเดอร์ จาํกดั 

 โรงแรมเมา้เทนทบี์ชพทัยา  

 มหาวทิยาลยันเรศวร 

 บริษทัเดลตา้อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั 

 บริษทัวแีคนบาย จาํกดั (VCANBUY) 

 บริษทั ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จาํกดั 

 NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd. 

 บริษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษทั แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 บริษทัไทยซมัมิท โอโตพาร์ท อินดสัตรี จาํกดั 

 บริษทั ฟูจิสึ เจเนอรัล – (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ร้านอาหาร The manhattan fish market 

 บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิล จาํกดั (มหาชน) 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 

 บริษทั เลียร์ ออโตโมทีฟ จาํกดั 

 บริษทั โมอาวา็ด มานูแฟคเจอเรอส์ จาํกดั 

 บริษทั ฝาจีบ จาํกดั 

 บริษทัไทยซมัมิทอีสเทิร์นซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดสัตรี จาํกดั (ระยอง) 

 บริษทั แอ๊ดดา้ ฟุตแวร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 M&T Face Care Center 

 บริษทั ลาล่ามูฟ อีซีแวน (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษทัเซอร์เทคและพลาเมก็ซ์ จาํกดั 

 บริษทัสามร้อยยอด จาํกดั 

 บริษทั คานาเอคซ์ จาํกดั 
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 บริษทั ไทย รีเบิร์ท จาํกดั 

 บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 บริษทั ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษทั ฟูจิซึ เจเนรัล (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษทั ไทยเวททรอน อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั 

 บริษทัในเครือ MS Group ทงัหมด 

 บริษทัซูกิโนะ เพลส (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษทัเครืองสาํอาง แบรนด ์อมาเบล 

 บริษทั เวล สเวด จาํกดั 

 บริษทั วาตานาเบ ้อีต (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษทั ไทยมิฮาร่า จาํกดั 

 บริษทั อีซูซุ ตงัเซียฮวด จาํกดั 

 ศูนยท์นัตกรรมเดน็ทรัลแคร์ 

 สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคตะวนัตก 

 บริษทั ไทยมิตซูวา จาํกดั 

 บริษทั ASICS (Thailand) 

 บริษทั อาร์มสตองรับเบอร์ แอนด ์เคมีคลัโปรดกัส์ จาํกดั 

บรรยาย Public Training 

 หลกัสูตร รู้จกัตวัองเพอืเขา้ใจผูอื้น (Get me Give you) 

 ทอร์คธรรม 

 หลกัสูตร “การเพมิประสิทธิภาพการทาํงานดว้ย 5Q(IQ EQ AQ OQ SQ) (Working 

Efficiency with 5 Q)” 
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 หลกัสูตร การวิเคราะห์และการแกไ้ขปัญหาดว้ย D (Analytical & Problem Solving by 

8D) 

 สมาธิเปลียนชีวิต 

 หลกัสูตร “เสริมสร้างความสุขในองคก์ร เพอืการพฒันาอยา่งยงัยนื”  

 หลกัสูตร การบริการอยา่งมืออาชีพ 

 หลกัสูตร สุนทรียะสนทนา การสือสารอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ เพอื

ความสาํเร็จในงานและชีวติ (Dialogue)  

 9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทกัษะสู่การทาํงานแบบมืออาชีพ 

 

English Camp & Walk Rally 

 โรงเรียนสัตหีบ ชลบุรี 

Team Building  & Walk Rally 

 บริษทั ไทยแอร์โร่ รุ่นที1 

 บริษทั ไทยแอร์โร่ รุ่นที2 

 บริษทัไทยมตัโต เอน็เอส 

 วทิยาเทคโนโลยชีลบุรี 2 รุ่น 

 บริษทั ไดโดแ้มนูแฟคเจอริง 

 การประปานครหลวงฝ่ายช่าง 

 บริษทั 3BB 3 รุ่น 

 จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

 บริษทัในเครือไทยเบฟเวอเรจ 

 บริษทั โมเมน้ทีฟ 
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 บริษทั การท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) AOT 

 บริษทั เจแอนดพ์ ีซิตีกรุ๊ป (JAP) 

 บริษทั  Thappline (ท่อส่งนาํมนั) 

 บริษทั วิชนักลาส อินดสัทรีส์ จาํกดั 

 บริษทั วิชนักลาส แอนด ์ดอร์ อินดสัเทรียล จาํกดั 

 บริษทั STOP CH (Software) 

 บริษทั ตาํแหลก 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 

 บริษทัอาบาเทก (เอเซีย) จาํกดั 

 โรงเรียนสามพนั เพชรบูรณ์ 

 บริษทั อินโนเวชนั (Innovation) 

 บริษทั Amway  

 บริษทั PI Industry จาํกดั 

 บริษทั ไทยพฒันาครุภณัฑ ์จาํกดั 

 บริษทั วินโดวเ์อเชีย 2 รุ่น 

 บริษทั QPR (Quality Poeple Recruiting ) 

 โรงเรียนในกลุ่มเทศบาลหนองแคอนุสรณ์ 5 โรงเรียน 2 รุ่น 

 สาํนกับริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 2 รุ่น 

 บริษทัคอนไซส์ (Koncise) 

 บริษทัโตโยตา้บสั (TOYOTA BUZZ) จาํนวนพนกังาน 1,400 คน 

 บริษทั ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) จาํนวนพนกังาน 800 คน 

 การประปานครหลวงฝ่ายธุรการ 

 บริษทั บลูริเวอร์ โปรดกัส์ จาํกดั 

 บริษทั ริชชีเนเชอรัลออยล ์จาํกดั 
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 บริษทั บิลเลียนไทย ซับพลายส์จาํกดั 

 บริษทั ทรี ฟอร์เวร์ิด ซบัคอนแทรค(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 บริษทั อินเตอร์ เรียลตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 บริษทั แพนดอร่า โพรดกัชนั จาํกดั 

 บริษทัในกลุ่ม เคโวเคอร์ (KAVOKERR Group) 

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั(สาํนกังาน 

คปภ.) 

 บริษทั อินเตอร์ เรียลตีแมเนจเมน้ท ์จาํกดั (IRM) 

 บริษทั KOG LOGISTICS & Projects (Thailand) Ltd. 

 เทศบาลตาํบลสาํโรงเหนือ 

 บริษทั อลัลายดเ์ทคประเทศไทย จาํกดั 

 บริษทั ไทย ออล-เวลล ์เพน้ท ์จาํกดั 

 บริษทัโคเซ่ อลูมินมั (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษทัเอนไก( Enkei) (ประเทศไทย) จาํกดั  

 บริษทัโรงไฟฟ้า BLCP  

 บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) (SCG) 

 บริษทั ทริปเปิลทีบรอดแบนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพานิชย ์

 บริษทั เซนไซน ์จาํกดั (มหาชน) SENSE SIGN CO.,LTD. 

 เทศบาลนครนนทบุรี 

 บริษทั โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี เพาเวอร์ จาํกดั 

 บริษทับูรพาพรอสเปอร์ จาํกดั (Burpa Prosperv Co.,Ltd.) 

 บริษทั เอส.เค. ออโตเ้พน้ท ์จาํกดั 

 บริษทัสหเซวา จาํกดั (บริษทัในเครือสหพฒัน)์ 
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 บริษทั เวล ทรานส์ จาํกดั 

 ขา้ราชการกรมสุขภาพจิต 

 บริษทั ECOLAB  

 บริษทั บริหารและพฒันาเพอืการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต 

 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพานิชย ์

 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 

 บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

จุดเด่นของวิทยากรทจีะทาํให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด 

 พูดเรืองทีจะบรรยายใหค้นฟังเขา้ใจไดง่้ายๆ  

 อ่านความรู้สึก แนวคิด ของผูเ้ขา้อบรมไดอ้อก ทาํใหรู้้ว่าจะบรรยายดว้ยวิธีไหน 

 มีการปรับตวัเขา้กบัผูเ้รียนไดดี้ สร้างความเป็นกนัเองแบบสนิทสนม ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึก

ถึงการไม่ไดเ้รียน แต่เป็นการแชร์เรืองราวต่างๆ กนั 

 มีเรืองราวสนุกๆ มากมายทีจะเล่าใหผู้เ้รียนไดร่้วมสนุก ไม่วา่จะเป็นเรืองทีคนทวัไป

สนใจอยูใ่นปัจจุบนัและเรืองทีสร้างความประทบัใจต่างๆ 

 เชือมโยงเรืองเล่าต่างๆ เขา้กบัหวัขอ้ทีสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 สรุปหวัขอ้ทีจะบรรยายใหผู้เ้รียนไดมี้คียเ์วิร์ด เพอืนาํหลกัการไปใชง้านไดจ้ริง 

 ทงัหมดจะผา่นความสนุกสนานตงัแต่เริมบรรยายจนจบการบรรยาย ทีเรียกว่าสนุก

และสาระอยา่งแทจ้ริง 

 เป็นคนทีเขา้ใจชีวิต จึงมองเห็นวา่สิงทีคนตอ้งการทีแทจ้ริงคืออะไร 


