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ประวัติวิทยากร 
อ.จอมพล จีบภิญโญ 

การศึกษา 
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนษุย)  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ปจจุบัน 

• ท่ีปรึกษากรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
• Facilitator & Consultant บริษัท มอร เทรนนิ่ง จํากัด 
• Trainer & Sr. Consultant บริษัท Integrated Management Center จํากัด 
• วิทยากร / ท่ีปรึกษา ดานการบริหารจัดการองคกร และ บรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประวัตกิารทํางาน 
• วิทยากร / ผูจัดการฝาย In-House Training & Coaching Service สมาคมการจัดการธุรกิจแหง

ประเทศไทย 
• Training Quality Assurance: บริษัท ทร ูคอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 
• HRD Executive: บริษัท ทีโอเอเพนท (ประเทศไทย) จํากัด 

ประวัตกิารบรรยาย : องคกรเอกชน 
• การออกแบบฟอรมเพื่อคัดเลือกบุคลากร บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
• Stand & Deliver as Professional   บริษัท ซีเมนส (ประเทศไทย) จํากดั 
• Competency Management for Manager บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล จาํกัด (มหาชน) 
• Coach to Coaches   บริษัท จีโอดิส (ประเทศไทย) จํากดั 
• Coaching for Improve Performance บริษัท วนัทูวัน คอนแทกส จํากัด 
• Customer Complaint Management (2 รุน) บริษัท TT&T จํากัด (มหาชน) 
• Boost Up Sales Attitude (4 รุน)  บริษัท TT&T จํากัด (มหาชน) 
• Analytical Thinking   บริษัท วนัทูวัน คอนแทกส จํากัด 
• Coach to Coaches   บริษัท ซีเอฟจี เซอรวิส จํากัด 
• Leadership Challenges   บริษัท ซีเอฟจี เซอรวิส จํากัด 
• Conflict Management   บริษัท จีโอดิส (ประเทศไทย) จํากดั 
• สุนทรียภาพแหงทีมเพื่อการเปล่ียนแปลง กลุมน้ําตาลมิตรผล 
• Personal goal setting (3 รุน)  บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
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• Leadership Challenge   บริษัท ภัทรลิซซ่ิง จํากดั (มหาชน) 
• Professional Selling Skills (2 รุน)  บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากดั (SCG) 
• Competency Assessment   บริษัท VSC Plastic & Chemical จํากัด   
• ABRIDGE Business Concept (2 รุน) บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากดั (SCG) 
• Leading Your Work   บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
• Integrated Strategic HR    บริษัท Integrated Management Center จํากัด 
• Team Collaboration    บริษัท Nidec Shibaura Electronics (Thailand) จํากัด 
• Day to Day Leadership    บริษัท DSG International จํากัด (มหาชน) 
• Successful Team Leadership (2 รุน) บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
• Competency Assessment & Positive Feedback (4 รุน)   บริษัท กรุงไทยแอ็คซาส จํากดั 
• Business Capability Enhancement  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน) 
• Core Competency Development Program  บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
• ABRIDGE Business Program   บริษัท ทาทา จํากัด (มหาชน) 
• OJT & Coaching Techniques   บริษัท ออมรอน โอโตโมทีฟ จํากดั 
• เทคนิคการสอนงาน    บริษัท คอมพลีท ออโต รับเบอร จํากัด 
• Competency Based HRM   บริษัท SAGA Fastener จํากัด 
• การบริหารผลการปฏิบัติงาน   บริษัท คอสโม กรุป จํากัด (มหาชน) 
• ISO 9001:2008 requirement   บริษัท VSC Plastic & Chemical  จํากัด  
• Team Leadership    บริษัท VSC Plastic & Chemical จํากัด  
• Competency Based HRM   บริษัท VSC Plastic & Chemical จํากัด  
• Competency Based HRM   บริษัท ทีโอเอเพนท (ประเทศไทย) จํากัด 
• การกําหนดตวัช้ีวัดในการทํางาน (KPIs)  บริษัท บริติชเพนท (ประเทศไทย) จํากัด 
• การบริหารผลการปฏิบัติงาน   บริษัท ทีโอเอเพนท (ประเทศไทย) จํากัด 
• การบริหารผลการปฏิบัติงาน   บริษัท ชินโต จํากัด 
• การบริหารผลการปฏิบัติงาน   บริษัท อีซามุ จํากดั 

ประวัตกิารบรรยาย : องคกรภาครัฐ 
• โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนยบรกิารกทม.(2 รุน)    

สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
• โครงการพัฒนาขรก.บรรจใุหม  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
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• KPIs & Target Setting  (22 รุน)  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกร  

ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพฒันาสังคม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 
• การวิเคราะหองคกร    

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัตกิารทํางานท่ีปรกึษา 

• โครงการสัมมนาวาระแหงชาต:ิเศรษฐกจิไทยยคุใหม ภายใตประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน AEC 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

• โครงการ Strategic Financial Journey for AEC  
ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 

• โครงสรางตําแหนง   กลุมบริษัท แสงศิริ  
• โครงสรางเงินเดือน    กลุมบริษัท แสงศิริ  
• โครงสรางตําแหนง   บริษัท สยามโตชู จํากัด 
• โครงสรางเงินเดือน    บริษัท สยามโตชู จํากัด 
• ระบบ Competency    บริษัท สยามโตชู จํากัด 
• ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน   บริษัท สยามโตชู จํากัด 
• โครงสรางตําแหนง   บริษัท VSC Plastic & Chemical  จํากัด 
• โครงสรางเงินเดือน   บริษัท VSC Plastic & Chemical  จํากัด 
• ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  บริษัท VSC Plastic & Chemical  จํากัด 
• ระบบ Competency    บริษัท VSC Plastic & Chemical  จํากัด 
• ISO 9001:2008 / QMR    บริษัท VSC Plastic & Chemical  จํากัด 


