ประวัติวิทยากร
ชื่อ : นายนิพัทธ กานตอัมพร

การศึกษา :
:

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนือ่ ง
(การฝกอบรม) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัย :
การประเมินผลโครงการคายฟน ฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน จ.เพชรบุรี
การติดตามและประเมินผลโครงการสํานึกรักบานเกิดเพื่อพัฒนาผูนําชุมชน
ประสบการณในอดีต :
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล กองตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ 1 สํานักงาน ก.พ.
ผูจัดการโรงงาน บริษัท บางกอกพลาสติกโปรดักส จํากัด
กรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ (องคการสวนสัตวแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
อาจารยพิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาดานวิชาการ มูลนิธิสํานึกรักบานเกิด
ปจจุบนั :
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก (TRAP)
อาจารยพิเศษวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรประจํารายการ “ประภาคารแหงการเรียนรู; ยอยความรูสชู ุมชน” (วิทยุ รด. 96 MHz.)
ประสบการณดานการสอนและวิทยากร :
หนวยงานภาครัฐ :
คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
สถาบันพระปกเกลา
กองทัพภาคที่ 2
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
สถาบันพัฒนาบุคลากร ธนาคารแหงประเทศไทย

กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
สํานักงานพลังงานสวนภูมิภาค กระทรวงพลังงาน
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมชลประทาน
สํานักบริหารงานกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
กรมสงเสริมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ :
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จก. (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห
องคการเภสัชกรรม
บรรษัทประกันสินเชือ่ เพื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
หนวยงานภาคเอกชน :
บ. ซีเมนตไทยการตลาด จก.
บ. ปูนซีเมนตเอเซีย จก. (มหาชน)
บ. บางจากปโตรเลียม จก.
บ. บางจาก กรีนเนท จก.
บ. ปตท. จก. (มหาชน)
บ. เซ็นทรัล รีเทล คอเปอรเรชัน่ จก.
บ. ดี ที กรุป จก.
บริษัท เครือเดอะเนชัน่
บ. CS Loxinfo จก. (มหาชน)
บ. ทีโอที จก. (มหาชน)

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
การรถไฟแหงประเทศไทย

TOLL (THAILAND) CO.,LTD.
ADECCO
CO.,LTD.
GIORDANO (Thai) CO.,LTD.
DHL (THAILAND) Co.,LTD.
ACER COMPUTER (Thailand) CO.,LTD.
AXA INSURANCE (Thailand) CO.,LTD.
GMM GRAMMY
บ. วูดกรุป จก.
บ. พรีเมียรมารเก็ตติ้ง จก.
บ. แอโร มารีน ทรานสเวิรล จก.
บ. เอส พี ซูซูกิ จก. (มหาชน)

สภาทนายความ
บ. บอดีเ้ ชพ จก.
บ. ทีวีไดเร็ค จก.
บ. ไทยน้ําทิพย จก. (มหาชน)
บ. ไอทีวัน จํากัด

บ. ซีอารซี ครีเอชั่น จก. (FLY NOW)
บ. มิตซูบชิ ิคอนซูมเมอรโปรดักส จํากัด
บ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) จก.
บ. เจเนอรัลมอเตอร (ประเทศไทย) จก.
บ. สามารถอินโฟมีเดียส จก. (มหาชน)
บ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น จก. (มหาชน)
(DTAC)
ธนาคารแสตนดารด ชารตเตอร นครธน จก.
(มหาชน)
บ. ไทยพาณิชยนิวยอรตไลฟ ประกันภัย จก.
บ. อินเตอรไทย ฟามารซตู ิเคิล้
แมนูแฟค
เจอริ่ง จํากัด
CISCO SYSTEM (Thailand)
โรงพยาบาลพญาไท ฯลฯ

ชมรมบริหารบุคคลเงินทุน
หลักทรัพย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
บ. หลักทรัพยยูไนเต็ด จก. (มหาชน)
บมจ. Alliance Refining Company
(ARC)
บ. น้ํามันพืชไทย จก. (มหาชน) (ตรา
องุน)
บ. ไทยโฟรเซนฟูดโปรดักส จก.
สถาบันการศึกษา :
ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยหอการคา
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลสวรรคประชารักษ วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี ฯลฯ
หลักสูตรทีบ่ รรยาย :
การสรางทีมงาน (Team Building)
Coaching
การพัฒนาทีมงาน
วิทยากรกระบวนการ
การสรางและพัฒนาทีมบริการ
การนําเสนอเพื่องานมัคคุเทศกและ
ศิลปะการพูดในทีช่ ุมชน
วิทยากรภาคสนาม
เทคนิควิทยากรและนักฝกอบรม
กลุมสัมพันธเพือ่ การฝกอบรม
Train The Trainer
การประชุมอยางสรางสรรค

จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง
การคิดแบบเปนเจาของ(Entrepreneur)
การพัฒนาองคการ(O.D.)
กลยุทธการสรางเครือขาย (Network)
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
การปฏิสัมพันธเพือ่ การทํางาน
การสือ่ สารเพือ่ ประสิทธิผลภายใน
กลยุทธการปฏิสัมพันธ
Positive Thinking
Creative Thinking
การพัฒนาการบริการเพือ่ ความเปนเลิศ
Service Mind, Service Standard,
Service Solution
Leadership in Action

การพัฒนาภาวะผูน ํา ( Leadership Development)
เทคนิคการนําเสนอ(Effective Presentation)
To Be Professional Trainer
Job Instruction
หัวหนางานมืออาชีพ (Smart Supervisor)
เทคนิคการจัดกระบวนการเพือ่ สรางเครือขาย
การแกไขปญหาและขอขัดแยงในองคกร
การจัดการองคความรู (Knowledge Management)
ยุทธศาสตรการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
การปรับกระบวนทัศนเพือ่ พัฒนาองคกร
การบริหารการเปลีย่ นแปลง(Change Management)
กิจกรรม Walk Rally, Car Rally, Coach Rally
เพือ่ พัฒนาองคกร
ฯลฯ

