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   ประวัตวิทิยากร 

อ.จอมพล จีบภญิโญ 

 

การศกึษา 

¥ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารทรัพยากรมนษุย์)  สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

Certification 

¥ Essential Coaching : กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

¥ Management Development Program : สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

ตําแหน่งปัจจบุนั 

¥ กรรมการผู้จดัการ บริษัท มอร์ เทรนน่ิง จํากดั 

¥ ท่ีปรึกษากรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

ประวตักิารทํางาน 

¥ วทิยากร / ผู้จดัการฝ่าย In-House Training & Coaching Service สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

¥ Training Quality Assurance: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

¥ HRD Executive: บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ประวตักิารบรรยาย : องค์กรเอกชน 

¥ High Impact Communication  บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ High Impact Presentation   บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จํากดั 

¥ Proactive Skills    บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

¥ Coach to Coaches    บริษัท  มิตซูบชิิ อีเล็คทริค กนัยงวฒันา จํากดั 

¥ Time Management    บริษัท เอซีเอส เซอร์วสิซิง่ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Strategic Problem Solving & Decision Making บริษัท ไทยพีเจ้น จํากดั 

¥ High Impact Communication  บริษัท อินโนเวก็ โฮลดิง้ จํากดั 

¥ High Impact Communication  บริษัท ฮอนด้า โลจิสตกิส์ เอเซีย จํากดั 

¥ 21st Century Leadership   บริษัท บอสตนัเน็ตเวร์ิค จํากดั 

¥ Delegating & Follow-Up Skills (2 รุ่น)  บริษัท อิโนเว รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

¥ Facilitator Boost-Up   บริษัท แพนดอร่า โพรดกัชัน่ จํากดั  

¥ 21st Century Leadership (3 รุ่น)  บริษัท อิโนเว รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

¥ Networking &Collaboration   บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน)  

¥ Day to Day Leadership   บริษัท อิเนอร์ยี ออโตโมทฟิ ซสิเตม็ส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

¥ Strategic Problem Solving & Decision Making บริษัท เอซีเอส เซอร์วสิซิง่ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ OJT Skills for Results   บริษัท อิโนเวรับเบอร์ จํากดั (มหาชน)  

¥ Change Management   บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

¥ R U Ready to Change   บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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¥ Power of Influencing Others   บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากดั 

¥ DISC for Sales    บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

¥ Coaching Skills (3 รุ่น)   บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

¥ Communication & Collaboration Technique  (3 รุ่น) บริษัท ไทยพีเจ้น จํากดั 

¥ Strategic Problem Solving & Decision Making (2 รุ่น) กลุ่มบริษัทเซน็ทรัล 

¥ High Impact Presentation   บริษัท แพนดอร่า โพรดกัชัน่ จํากดั  

¥ Communication & Influencing Others  VOICE TV 

¥ Strategic Problem Solving & Decision Making (2 รุ่น) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

¥ Day to Day Leadership   บริษัท อินโฟเควสท์ จํากดั 

¥ Day to Day Leadership   บริษัท อินิทรี ดจิิตลั จํากดั (มหาชน) 

¥ Self Motivation to Changed   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

¥ Train the Trainer    บริษัท อิเนอร์ยี ออโตโมทฟิ ซสิเตม็ส์ (ประเทศไทย)จํากดั 

¥ Coach to Coaches    บริษัทจิเนียส เทรนน่ิง จํากดั  

¥ Strategic Problem Solving & Decision Making  บริษัทโนเบล เอ็นซี จํากดั  

¥ Strategic Problem Solving & Decision Making บริษัทไนโตรเคมีอตุสาหกรรม จํากดั  

¥ Communication& Presentation Skills  บริษัทบางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

¥ High Impact Communication (3 รุ่น)  บริษัทแพนดอร่า โพรดกัชัน่ จํากดั 

¥ Team Synergy for Change   บริษัท Billionaire Herbจํากดั 

¥ Time Management @ Work (3 รุ่น)  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

¥ Change for Effective Changed  บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) 

¥ Call Complaint Handling Techniques (2 รุ่น) บริษัท ดีอีพี เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 

¥ Smart & Inspiration Development Program บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วสิ จํากดั 

¥ Interaction Management by Dialogue  บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วสิ จํากดั 

¥ Service Excellent by Team Excellent  บริษัท เอ็นซีอาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Team Synergy    บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

¥ OJT Skills for Results   บริษัท เอส.ซี ยอห์นสนั แอนด์ ซนั จํากดั 

¥ R U Ready to Change (4รุ่น)   บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากดั (มหาชน) 

¥ Stress Management   บริษัท เฮเฟเล ่(ประเทศไทย) จํากดั 

¥ SMART Leader    บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทลูส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Unleashed your Potential (2 รุ่น)  บริษัท อินโฟเควสท์ จํากดั 

¥ Supervisory Skills    บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  

¥ Team Synergy    บริษัทไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากดั (มหาชน)  

¥ Service Excellent by Team Excellent (2 รุ่น) บริษัท เอมสตาร์ เน็ทเวร์ิค จํากดั 

¥ Team Synergy    บริษัท ไทยพาณิชย์ ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

¥ Call Handling Techniques   บริษัท เอมสตาร์ เน็ทเวร์ิค จํากดั 
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¥ Winning People (3 รุ่น)   บริษัท ลีพฒันา จํากดั (มหาชน) 

¥ Finance Winning Team   บริษัท เอส.ซี ยอห์นสนั แอนด์ ซนั จํากดั 

¥ Supervisory Skills (3 รุ่น)   บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ 21st Century Leadership   บริษัท ฮอนด้า โลจิสตกิส์ เอเซีย จํากดั 

¥ Team Building Synergy (2 รุ่น)  บริษัท ทาทา สตีล จํากดั (มหาชน) 

¥ Effective Delegatingfor Leader  บริษัท ฮอนด้า โลจิสตกิส์ เอเซีย จํากดั 

¥  5  พฤติกรรมของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร(2 รุ่น) บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากดั 

¥ Team Building    บริษัท เอไอจี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

¥ Coaching Skills & Performance Feedback (3 รุ่น) บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จํากดั (PTT) 

¥ KPI จากทฤษฎีสู่ปฏิบตัิ   บริษัท แลนดีโ้ฮม จํากดั 

¥ High Impact Presentation   เครือเบทาโกร 

¥ Harmonizing Conflict Management  บริษัท บอสตนัเน็ตเวร์ิค จํากดั 

¥ Leading the Team    กลุ่มบริษัทไทยซมัมิท 

¥ Train the Trainer    บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Leadership Skills Development  บริษัท คโูบตา เอ็นจิน้ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Coaching & Motivation Technique  บริษัท จีโอดสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ High Impact Presentation   บริษัท มิตซูบชิิ อีเล็คทริค ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Train the Trainer    บริษัท อิโนเว รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

¥ We R TT&T (4 รุ่น)    บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากดั (มหาชน) 

¥ Coach to Coaches    บริษัททีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Coach to Coaches    บริษัท ไทย โอซูก้า จํากดั 

¥ ปลดปลอ่ยศกัยภาพในตวัคณุ เพ่ือการทํางานที่เป็นเลิศ โรงเรียนนานาชาตบิางกอกพฒันา 

¥ Change Management (2 รุ่น)   บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จํากดั 

¥ Balanced Scorecard & KPI Workshop (2 รุ่น) กลุ่มบริษัทนทลิน 

¥ Proactive Leadership (2 รุ่น)   บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูตเิคิล้ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั  

¥ Build Up Effective Motivation  บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ KPI Workshop for Manager (2 รุ่น)  บริษัท สยามโตชู จํากดั 

¥ Team Activities– We have U  บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Service Mind for Increase Customer Satisfaction บริษัท เอ็นซีอาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ KPI & Competency Workshop (6รุ่น)  บริษัท ไดซนิ จํากดั 

¥ Coaching & Mentoring   บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารกว้างไพศาล จํากดั (มหาชน) 

¥ Service Excellence & Change Management (2 รุ่น) บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Effective Job Description(2 รุ่น)  บริษัท กรุงไทยแอ็คซา่ส์ จํากดั 

¥ Assertiveness Communication (5 รุ่น)  บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Stand & Deliver as Professional  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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¥ Unleashed Your Potential   บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากดั (มหาชน) 

¥ Motivation Technique for Management บริษัท มิตซูบชิิ อีเล็คทริค ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Hiring the Best (2 รุ่น)    บริษัท กรุงไทยแอ็คซา่ส์ จํากดั 

¥ Analytical Thinking to PSDM   บริษัท เคอรร่ี สยามซีพอร์ท จํากดั 

¥ Team Challenge    บริษัท ซีเอ็มซี ไปโอเทค็ จํากดั 

¥ Supervisory Skills (5รุ่น)   บริษัท ทีเอ็น อินฟอร์เมชัน่ ซสิเตม็ จํากดั 

¥ Effective Delegating   โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค 

¥ Time Management    โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค 

¥ การออกแบบฟอร์มเพ่ือคดัเลือกบคุลากร  บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

¥ High Impact Presentation (2 รุ่น)  บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Competency Management for Manager บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารกว้างไพศาล จํากดั (มหาชน) 

¥ Coach to Coaches    บริษัท จีโอดสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Coaching for Improve Performance  บริษัท วนัทวูนั คอนแทกส์ จํากดั 

¥ Customer Complaint Management (2 รุ่น) บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากดั (มหาชน) 

¥ Boost Up Sales Attitude (4 รุ่น)  บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากดั (มหาชน) 

¥ Analytical Thinking    บริษัท วนัทวูนั คอนแทกส์ จํากดั 

¥ Coach to Coaches    บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วสิ จํากดั 

¥ Leadership Challenges   บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วสิ จํากดั 

¥ Conflict Management   บริษัท จีโอดสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ สนุทรียภาพแหง่ทีมเพ่ือการเปล่ียนแปลง  กลุ่มบริษัทนํา้ตาลมิตรผล 

¥ Personal goal setting (3 รุ่น)   บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

¥ Leadership Challenge   บริษัท ภทัรลิซซิง่ จํากดั (มหาชน) 

¥ Professional Selling Skills (2 รุ่น)  บริษัท นวพลาสตกิอตุสาหกรรม จํากดั (SCG) 

¥ ABRIDGE Business Concept (2 รุ่น)  บริษัท นวพลาสตกิอตุสาหกรรม จํากดั (SCG) 

¥ Leading Your Work   บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) 

¥ Integrated Strategic HR    บริษัท อินทเิกรเทด แมเนจเมนท์ เซน็เตอร์ จํากดั 

¥ Team Collaboration    บริษัท นิเดค็ ชิบาอรุะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

¥ Successful Team Leadership (2 รุ่น)  บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

¥ Competency Assessment & Positive Feedback (4 รุ่น)  บริษัท กรุงไทยแอ็คซา่ส์ จํากดั 

¥ OJT & Coaching Techniques   บริษัท ออมรอน โอโตโมทีฟ จํากดั 

¥ เทคนิคการสอนงาน     บริษัท คอมพลีท ออโต้ รับเบอร์ จํากดั 

¥ Competency Based HRM    บริษัท ซากะ ฟาสเทน็เนอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ประวตักิารบรรยาย : องค์กรภาครัฐ 

¥ Change for AEC    กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม  

¥ DISC Workshop (2 รุ่น)   บริษัท ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จํากดั  
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¥ High Impact Communication  คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์และองค์การ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

¥ Team Synergy (2 รุ่น)   สํานกับริหารการสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ 

¥ การบริหารทรัพยากรบคุคลในองค์กร  โครงการ NEC กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม  

¥ 21st Century Leadership   โครงการ คพอ. กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

¥ High Impact Presentation (4 รุ่น)  กรมสรรพสามิต 

¥ High Impact Communication  ศนูย์ฟืน้ฟผูู้ตดิยาเสพตดิ ลาดหลมุแก้ว 

¥ Young Leadership Management  คณะเภสชักร ร.พ.พระมงกฎุเกล้า  

¥ การบริหารทรัพยากรบคุคลเพ่ือรองรับ AEC กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม  

¥ การวเิคราะห์โอกาสในธุรกิจ   โครงการ NECกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม  

¥ การรับมือข้อร้องเรียนและพฒันาบคุลกิภาพสูค่วามเป็นมืออาชีพ (2รุ่น) กสทช. 

¥ สนุทรียภาพแหง่ทีม    กรมวชิาการเกษตร 

¥ Leading & Managing Team   กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  (กบข.) 

¥ HRD the Theories to Practices  คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

¥ Competency Development Program  สํานกับริหารการสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ 

¥ Powerful of Team    กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

¥ Leadership Dialogue for Performance Feedback (2 รุ่น) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย  

¥ Integrated Strategic HR for AEC  กระทรวงอตุสาหกรรม 

¥ โครงการพฒันาบคุลากรของศนูย์บริการกทม.(2 รุ่น)  สํานกังานเขตกรุงเทพมหานคร 

¥ โครงการพฒันาขรก.บรรจใุหม่   กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

¥ KPIs & Target Setting  (22 รุ่น)  สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

¥ การพฒันาทรัพยากรบคุคลในองค์กร    ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพฒันาสงัคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

¥ การวเิคราะห์องค์กร    ภาควชิาจิตวทิยา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ประวตักิารทํางานท่ีปรึกษา 

¥ โครงการพฒันาระบบงานบริการของศนูย์บริการ บริษัท เอมสตาร์ เน็ทเวร์ิค จํากดั 

¥ โครงการสมัมนาวาระแหง่ชาติ:เศรษฐกิจไทยยคุใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC กรมเจรจาการค้า

ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

¥ โครงการ Strategic Financial Journey for AEC  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

¥ โครงสร้างตําแหน่ง, เงินเดือน   กลุ่มบริษัท แสงศริิ  

¥ โครงสร้างตําแหน่ง, เงินเดือน, Competency บริษัท สยามโตชู จํากดั 

¥ โครงสร้างตําแหน่ง, เงินเดือน, Competency, ISO 9001 บริษัท วิสและบตุร จํากดั   

  


