
 

        ประวัติวิทยากรประวัติวิทยากร  
  

 
    ชื่อ  :      นายนิพัทธ     กานตอมัพร 
 

   
 

การศึกษา  : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารท่ัวไป) 
  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 : ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการศกึษาผูใหญและการศกึษาตอเนือ่ง  
  (การฝกอบรม)  คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
งานวิจัย : 

 การประเมินผลโครงการคายฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต   โรงเรียนวิวัฒนพลเมอืง                  
คายฝกรบพิเศษแกงกระจาน  จ.เพชรบุร ี

 การติดตามและประเมินผลโครงการสํานกึรกับานเกดิเพ่ือพัฒนาผูนําชุมชน 

ประสบการณในอดตี :  
 เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล กองตําแหนงและอัตราเงินเดือนท่ี 1  สํานกังาน ก.พ. 
 ผูจัดการโรงงาน  บริษัท บางกอกพลาสติกโปรดกัส จํากดั 
 กรรมการบริหารรฐัวิสาหกิจ (องคการสวนสัตวแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ) 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี 
 อาจารยพิเศษบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ท่ีปรึกษาดานวิชาการ มูลนธิิสํานกึรักบานเกดิ 

ปจจุบนั  :   
 ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมและวิจัยเพ่ือการพัฒนาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟก (TRAP) 
 อาจารยพิเศษวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 วิทยากรประจํารายการ “ประภาคารแหงการเรียนรู; ยอยความรูสูชุมชน” (วิทยุ รด. 96 MHz.)  

 
ประสบการณดานการสอนและวิทยากร : 
    หนวยงานภาครัฐ : 

 คลังสมอง วปอ. เพ่ือสังคม  วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจักร 
 สถาบันพระปกเกลา 
 กองทัพภาคท่ี 2 
 สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
 สํานกังานเลขาธิการวุฒสิภา 
 สถาบันพัฒนาบุคลากร  ธนาคารแหงประเทศไทย 



 
 กรมการพลังงานทหาร  กระทรวงกลาโหม 
 สํานกังานพลังงานสวนภูมิภาค  กระทรวงพลังงาน 
 กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร  กระทรวงอตุสาหกรรม 
 กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กรมวิทยาศาสตรบริการ  กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กรมชลประทาน 
 สํานกับริหารงานกลาง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 
 สํานกัการโยธา  กรุงเทพมหานคร 
 สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 กรมสงเสริมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร 
 กรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงการคลัง 
 สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ   

      

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ : 
 ธนาคารแหงประเทศไทย 
 ธนาคารกรุงไทย จก. (มหาชน) 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 องคการเภสชักรรม 
   บรรษัทประกันสินเชือ่  เพื่อ               

อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 การไฟฟานครหลวง 
 การไฟฟาสวนภูมิภาค  
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
 การรถไฟแหงประเทศไทย   

      

หนวยงานภาคเอกชน : 
 บ. ซีเมนตไทยการตลาด จก. 
 บ. ปูนซเีมนตเอเซยี จก. (มหาชน) 
 บ. บางจากปโตรเลียม จก. 
 บ. บางจาก กรีนเนท จก. 
 บ. ปตท. จก. (มหาชน)  
 บ. เซน็ทรลั รเีทล คอเปอรเรชัน่ จก. 
 บ. ดี ที กรุป จก.  
 บริษัท  เครอืเดอะเนชัน่ 
 บ. CS Loxinfo จก. (มหาชน) 
 บ. ทีโอที จก. (มหาชน)  

 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. พรีเมียรมารเก็ตต้ิง จก.  
 บ. แอโร มารนี ทรานสเวิรล จก. 
 บ. เอส พี ซซููกิ จก. (มหาชน) 



 

 สภาทนายความ 
 บ. บอด้ีเชพ จก.   
 บ. ทีวีไดเร็ค จก. 
 บ. ไทยน้ําทิพย จก. (มหาชน)  
 บ. ไอทีวัน จํากัด 

 

 ชมรมบริหารบุคคลเงินทุน
หลักทรัพย 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 บ. หลักทรัพยยูไนเตด็ จก. (มหาชน) 
 บมจ. Alliance Refining Company 

(ARC) 
 บ. น้ํามันพืชไทย จก. (มหาชน) (ตรา

องุน)  
 บ. ไทยโฟรเซนฟูดโปรดักส จก. 

 บ. ซีอารซี ครีเอชั่น จก. (FLY NOW) 
 บ. มิตซูบชิิคอนซูมเมอรโปรดักส จํากัด 
 บ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) จก. 
 บ. เจเนอรลัมอเตอร (ประเทศไทย) จก. 
 บ. สามารถอนิโฟมีเดียส จก. (มหาชน)  
 บ. โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนเิคชั่น จก. (มหาชน) 

(DTAC) 
 ธนาคารแสตนดารด ชารตเตอร นครธน จก.  

(มหาชน) 
 บ. ไทยพาณชิยนิวยอรตไลฟ ประกันภัย จก. 
 บ. อินเตอรไทย ฟามารซติูเคิล้                   แมนแูฟค

เจอร่ิง จํากัด 
 CISCO SYSTEM (Thailand) 
 โรงพยาบาลพญาไท   ฯลฯ

สถาบันการศึกษา : 
 ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศูนยการศกึษาตอเนื่อง  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 มหาวิทยาลัยหอการคา 
 วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สํานกับริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 สถาบันราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 สถาบันราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนีราธิวาส  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี    

  ว ิทยาลัยพยาบาลสวรรคประชารักษ  วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี ฯลฯ 
หลักสูตรท่ีบรรยาย : 

 การสรางทีมงาน (Team Building) 
 การพัฒนาทีมงาน 
 การสรางและพัฒนาทีมบริการ 
 ศลิปะการพูดในท่ีชุมชน  
 เทคนิควิทยากรและนกัฝกอบรม  
     Train The Trainer      

     Coaching      
 วิทยากรกระบวนการ  
 การนําเสนอเพ่ืองานมัคคุเทศกและ 

        วิทยากรภาคสนาม      
     กลุมสัมพันธเพ่ือการฝกอบรม      
     การประชุมอยางสรางสรรค 



 

     จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง 
     การคดิแบบเปนเจาของ(Entrepreneur) 
 การพัฒนาองคการ(O.D.) 
     กลยุทธการสรางเครอืขาย (Network) 
 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 
 การปฏสิัมพันธเพ่ือการทํางาน 
     การสือ่สารเพือ่ประสิทธผิลภายใน 
     กลยุทธการปฏิสัมพันธ  
     Positive Thinking 
 Creative Thinking  
 การพัฒนาการบริการเพ่ือความเปนเลศิ  
 Service Mind, Service Standard, 

Service Solution 
 Leadership in Action 

 การพัฒนาภาวะผูนํา ( Leadership Development) 
 เทคนิคการนําเสนอ(Effective Presentation) 
 To Be Professional Trainer  
 Job Instruction 
 หัวหนางานมืออาชีพ (Smart Supervisor) 
 เทคนิคการจัดกระบวนการเพ่ือสรางเครือขาย 
 การแกไขปญหาและขอขดัแยงในองคกร   
 การจัดการองคความรู (Knowledge Management) 
 ยุทธศาสตรการคดิเชิงระบบ (System Thinking)  
 การปรับกระบวนทศันเพ่ือพัฒนาองคกร       
 การบริหารการเปลีย่นแปลง(Change Management) 
 กิจกรรม Walk Rally, Car Rally, Coach Rally  

เพ่ือพัฒนาองคกร 
   ฯลฯ

 


