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วิทยากร  :  อาจารย์  นิพฒัน์ ชัยวรมุขกุล / Nipat Chaiworamukkun (อ. ALMON 3.0) 
ท่ีปรึกษา นักวิจัย วิทยากร กระบวนกร ด้าน การพัฒนาองค์กร (OD)  
ด้วยทุนทางปัญญา โดยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก Positive Psychology ยุคที่ 3 ของการเปลี่ยนแปลงองค์กร  

               

             ประวัติการศึกษา 

ก ำลังศึกษำ ปริญญาเอก Organization  Development ที่ SAIDI, Philippines  
ปริญญาโท คณะ บริหำรธุรกิจ MBA สำขำวิชำเอก Organization Development (การพัฒนาองค์กรธุรกิจ) 
 

          เข้ำอบรม Appreciative Inquiry จำก Dr. David Cooperider ผู้คิดค้น AI ที่ ABAC  
             ฝึกคอร์ส Organization Development โดยใช้ Appreciative Inquiry มำกกว่ำ 5 ปี  

ผ่ำนกำรจัดสัมมนำด้วย Dialogue + World Cafe ผสมผสำนกับ KM และ AI มำหลำกหลำยองค์กร  
                          
        ปริญญาตรี คณะ นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
         ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศำสตร์ , สำขำวิชำเอก อิเลคทรอนิกส์  

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  
                          

ประสบการณ์การท างาน ทั้งหมด: 12 ปี 

 บ. ABC Club จก. มกรำคม 2552 - ปัจจุบัน 2555 (4 ปี) 
บริษัทที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำองค์กร Organization Development  
รับจัดอบรม สัมมนำ ด้วย Dialogue + World Cafe ผสมกับ KM (Knowledge Management) 
ต ำแหน่งล่ำสุด: ผู้ก่อต้ัง. ผู้ถือหุ้น. กรรมกำรผู้จัดกำร, ที่ปรึกษำอำวุโส และ กระบวนกรด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
ควำมรับผิดชอบเป็นวทิยำกร และ กระบวนกร ในกำรจัดอบรมสัมมนำ ด้วย Appreciative World Cafe  
 บ. ทางออก จก.  
บริษัทที่ปรึกษำด้ำนสุนทรียสนทนำ (Dialogue) 
 บ. พีเพิล แวลู โซลูชั่น โพรไวด์เดอร์ จก. 
บริษัทที่ปรึกษำด้ำน HRM และ HRD 
 หจก. ส.อดุลย์ยนต์ 2545-2555 (10 ปี) 
บริษัทจ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ 
ต ำแหน่งล่ำสุด: ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด 
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  หลักสูตรเข้ารับการอบรม 

1. Appreciative Inquiry (28 - 29 ก.พ. 2555) 
2. Art & Science of Appreciative Coaching (7 - 8 ก.ค. 2553)  
ที่ ABAC ฝึกอบรมกำร coaching บุคลำกร ด้วย Appreciative Inquiry (AI)  
3. KSME Care รุ่นที่ 3 (1 มิถุนำยน 2550 - 31 สิงหำคม 2550)  
ที่ KBANK อบรมบ่มเพำะธุรกิจของ KSME Care  

     4. NEC (1 มกรำคม 2546 - 30 ธันวำคม 2546)  
   กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม อบรมกำรเขียนแผนธุรกิจ  
 

             รางวัลที่ได้รับ 

   1. กำรประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม (เมษำยน 2553) SEBP  
             เข้ำรอบรองชนะเลิศ กำรประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับประเทศ (SEBP) 
 

ผลงานเขียน 
1. หนังสือ “รวยทันที ถ้ามีค าว่าพอ” สนพ.Think Beyond  
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ประวัติการเป็นวิทยากร หลักสูตรสัมมนา Organization 3.0 

 

 
ชื่อหลักสูตร/สัมมนา องค์กร 

เม.ย. 53 ธุรกิจสัตว์เลี้ยงสวยงำม ด้วย World Cafe คณะสัตวแพทย์ ม.ขอนแก่น 

พ.ค. 53 Happy Workplace คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 

ก.ค. 53 8 P’s for Creativity by World Cafe MBA ม.ขอนแก่น 

เม.ย. 54 Happy Workplace ร.พ.วิชัยยุทธ คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู 

เม.ย. 54 Happy Workplace คณะวิศว ม.เทคโนฯ สุรนำรี 

ก.ค. 54 พัฒนำคน พัฒนำงำน บจก. ก. กระจกอลูมิเนียม 

ก.ย. 54 Appreciative Coaching  บ้ำนสนทนำ กรุงเทพฯ 

พ.ย. 54 HRM 3.0 ร.พ. บัวใหญ่ นครรำชสีมำ 

พ.ย. 54 Manager 3.0 บ. Thai Sekisui Foam จก. อมตะนคร 

ก.พ. 55 Leadership 3.0 ผู้น ำ นักศึกษำ ม.หัวเฉียวฯ 

มี.ค. 55 Leadership 3.0 ม.รำชมงคล รัตนโกสินทร์ 

เม.ย. 55 Speed IQ 3.0 สพป. ขอนแก่น เขต 5 

พ.ค. 55 Creativity 3.0 กองสำรสนเทศ กรมประมง 

มิ.ย. 55 ทุนทำงปัญญำ พัฒนำองค์กรไม่รู้จบ Tip Talk คร้ังที่ 2 ม.เกษตร กทม. 

มิ.ย. 55 Positive Thinking วันไทยอุตสำหกรรมอำหำร (ย ำย ำ) 

ส.ค. 55 Organization 3.0  บ.ชินรำช SDO (P&G) 

ก.ย. 55 Leadership 3.0 นักศึกษำ มรภ.เลย 

ก.ย. 55 มั่งมีศรีสุข Rich 3.0 กลุ่มลูกค้ำ ธกส. ขอนแก่น 

พ.ย. 55 Easy way to Coaching 3.0 สรรพำกร ภำค 10 

ก.พ. 56 Appreciative Inquiry (AI) in 1 day ชมรม ESIE HR นิคม Eastern Seaboard 

มี.ค. 56 อ้วยอันรักคุณ คร้ังที่ 1 บ.อ้วยอันโอสถ จก. 

มี.ค. 56 Positive Psychology for Happy Workplace กรมสุขภำพจิต 

พ.ค. 56 IDP by AI (Appreciative Inquiry) สสจ.กำฬสินธุ ์
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ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 

จบปริญญำโทบริหำรธุรกิจ MBA เอกวิชำ กำรพัฒนำองค์กร (Organization Development)  
ก ำลังศึกษำด้ำน กำรพัฒนำองค์กร ที่ สถำบัน SAIDI ประเทศ Philippines 
เชี่ยวชำญด้ำน ที่ปรึกษำและจัดสัมมนำ “กำรค้นหำสิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ในองค์กร แล้วน ำมำพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด” 
ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร บ. ABC Club จก. เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำน "กำรพัฒนำองค์กรเปี่ยมสุข"  
เป็นหนทำงต่อยอดจำก Happy Workplace เน้นกำรจัดอบรม สัมมนำด้วย World Cafe ผสมผสำนกับ KM 
(Knowledge Management) และเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำน Appreciative Inquiry สุนทรียสำธก หรือ เรียกสั้นๆ ว่ำ  
“กำรค้นหำเชิงบวก (Positive Discovery)” 

  

หลักสูตร Organization 3.0  ที่พัฒนาข้ึนมา ดว้ยทุนทางปัญญา โดยจิตวิทยาเชิงบวก 
 

หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมาเอง ค าอธิบาย 
Intellectual Capital ทุนทำงปัญญำ พัฒนำองค์กรไม่รู้จบ 

Change 3.0 กำรเปลี่ยนแปลงองค์กรยุคใหม่ 

From Motivation to Action Plan เปลี่ยนแรงบันดำลใจเป็นแผนปฏิบัติงำน 

Marketing 3.0 เป็นนักการตลาดขั้นเทพไม่ยาก 

Super Sell in 1 day สร้างยอดนักขายใน 1 วัน 

Service Mind 3.0 บริการด้วยหัวใจไม่ยาก 

Process 3.0 การพัฒนากระบวนการท างาน 

HRM 3.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

Leadership 3.0 การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบวก 

Manager 3.0 เป็นผู้จัดการขั้นธรรมไม่ยาก 

Coaching 3.0 โค้ชงานเชิงบวกท าอย่างไร 

Positive IDP กลยุทธ์พัฒนาตนเองด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 

Creativity 3.0 ความคิดสร้างสรรค์ พลังปัญญา  

Positive World Cafe (PWC) การประชุมขั้นเซียนไม่ยาก 

Knowledge Management 3.0 (AKM) การจัดการความรู้ในองค์การ 

Rich 3.0 ร  ารวยทันที เมื อมีไอเดียโดนๆ 
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ประสบการณ์ที่ผ่านมา 
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และเป็นที่ปรึกษำให้กับหลำกหลำย องค์กรเอกชน อำทิเช่น 
บจก. Thaisekisui foam, บจก. Pornpan Academy (Chula Tutor), บจก.อ้วยอันโอสถ   เป็นต้น 
 

 


