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อาจารย์ ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
จากประสบการณ์ ตรงจากทัง้ งานประจาที่ทางานด้ านฝึ กอบรม ที่ปรึกษาตลอดเวลา 16 ปี ที่ผ่านมา
และการได้ รับ ประกาศนียบัตรด้ านไอที ในฐานะวิทยากรฝึ กอบรมจากบริษัทไมโครซอฟท์

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตร



สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Microsoft Certified Trainer (MCT)
Microsoft Office Specialist (MOS) Certificates

ประวัติการทางาน




Development Manager, Service Desk Manager บริ ษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริ วเวอรี่ จากัด
ICT Manager บริ ษัท บางกอกโชว์เคส จากัด
อาจารย์ประจาหน่วยพัฒนาวิชาการ e-Learning สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ประวัติงานด้ านที่ปรึกษา


ที่ปรึกษาผู้ก่อตังธุ
้ รกิจ ระบบงานไอที และงานด้ านพัฒนาบุคคลากร แพลนฟอร์ ฟิต
ธุรกิจให้ คาแนะนาด้ านสุขภาพ อาหารเสริ ม และการออกกาลังกาย



ที่ปรึกษาระบบงานไอที และงานด้ านพัฒนาบุคคลากร ฮอนด้ า ปิ ยะ จ.ระยอง
จาหน่ายรถมอเตอร์ ไซค์ อะไหล่ และบริ การของฮอนด้ า 27 สาขา



ที่ปรึกษาระบบงานไอที งานด้ านพัฒนาบุคลากร การจัดทาโครงการพัฒนา เพื่อมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
บจก.เอกอนันตชัย จาหน่ายเครื่ องอัดลม ปั๊ มลม ให้ คาปรึกษาออกแบบ ปรับปรุง แก้ ไข ระบบลมอัด Air
Compressor ทังปั
้ ๊ มลมสกรู
ที่ปรึกษาระบบงานไอที บริ ษัท พอเพียง เทคโนโลยี จากัด ประกอบกิจการให้ บริ การออกแบบ และสร้ าง
โปรแกรมควบคุมการทางานเครื่ องจักร
ที่ปรึกษาระบบงานไอทีAmino10จัดจาหน่ายอาหารเสริ มเพาะกาย, เพาะกาย, เล่นกล้ าม, วิตามิน
ที่ปรึกษาระบบติดตามการทางานและรายงานประชุมของผู้บริ หารบริ ษัท แม็ทช์เฮ้ าส์ จากัด
โรงเรี ยนสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา





ตัวอย่ างองค์ กรและหน่ วยงานที่เคยรับการอบรม




บริ ษัทสโตร์ วนั (มหาชน) จากัด โครงการจัดทาและบริ หารข้ อมูลเพื่อใช้ ในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
ธนาคารกรุงไทย ฮับบางพลี หลักสูตร บริ หารข้ อมูลเพื่อใช้ ในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย) หลักสูตร การจัดทาโครงการพัฒนา เพื่อมุง่ สู่
ความเป็ นเลิศ “ Building Project of Excellence”
ฮอนด้ า ปิ ยะ จ.ระยอง ร่วมกับอาจารย์สทิ ธิศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒนา



สานักอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ในหลักสูตร การ



คิดสร้ างสรรค์ด้วยภาพและการจัดทาแผนที่ความคิด (Mind map)






ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ร่วมกับอาจารย์จกั รพงษ์ เมษพันธุ์
ร่วมบรรยายถวายความรู้พระธรรมวิทยากรเครื อข่ายธรรมะอารมณ์ดี ในโครงการรอบรมการเผยแผ่
ธรรมะเชิงรุกเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับอาจารย์วฒ
ุ ิชยั บุญครองและคณาจารย์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับอาจารย์สทิ ธิศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒนา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า ร่วมกับอาจารย์สทิ ธิศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒนา
การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันฝึ กอบรมอาร์ ดีไอ
สานักงานคณะกรรมการการควบคุมเครื่ องดืม่ แอลกฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข
ร่วมกับอาจารย์ธนุเดช ธานี บริ ษัท พีเพิล แวลู โซลูชนั่ โพรไวเดอร์ จากัด
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โครงการเสริ มสร้ างผู้ประกอบการใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับม.เอเชียอาคเนย์ ปี 2555
บริ ษัท ไวกิ ้ง ไลฟ์ -เซฟวิง่ อิควิปเม้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด ร่วมกับ อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง
บริ ษัท พีเพิล แวลูว์ จากัด
บริ ษัท แม็ทช์เฮ้ าส์ จากัด
บริ ษัท อาเคเดีย ฟู้ดส์ จากัด
บริ ษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จากัด
บริ ษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ ้งพลัส จากัด
บริ ษัท พอเพียง เทคโนโลยี จากัด
บริ ษัท เอกอนันตชัย จากัด
บริ ษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริ วเวอรี่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชธานี

ความรู้ความชานาญ










ไมโครซอพท์ออฟฟิ ค โดยเฉพาะ Word, Excel, PowerPoint
การออกแบบฐานข้ อมูล
การจัดทาโครงการพัฒนา เพื่อมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
การวางแผนโครงงานและติดตามระบบการทางาน
การใช้ Excel, Freeware ในเชิงประยุกต์ใช้ งานในเชิงธุรกิจ
กระบวนการสร้ างความคิดสร้ างสรรค์
เทคนิคการสืบค้ นจากอินเทอร์ เน็ต
การตรวจสอบระบบการทางานระบบคอมพิวเตอร์
การบริ หารการออมเงินส่วนบุคคล
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