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อาจารย์ กมลภ ัทร บุญคา้
อาจารย์ กมลภ ัทร บุญคา้ (อ. หนึง่ – วิทยากรน ักคิด)
(Management Trainer, Consultant and Coach)

แนวทางการบรรยาย
 ชวนคุยชวนคิด มุ่งเน ้นการนาไปใช ้ได ้จริง ไม่องิ สูตรสาเร็จ หนังสือฮิต
 เนื้อหา 40 เปอร์เซ็นต์ สร ้างแรงจูงใจ 40 เปอร์เซ็นต์ และคิด/ลงมือทา Workshop 20 เปอร์เซ็นต์ใน
ทุกๆ หัวข ้อการบรรยาย
 เน ้นการคิดเชิงระบบ Win-Win-Win แก ้ปั ญหาการบริหารทัง้ ระบบ (Holistic)
 กระตุ ้นสร ้างแรงจูงใจ จากการสร ้างความเข ้าใจในตัวคน ในความเป็ นปกติธรรมดาของสังคม ชีวต
ิ
และการทางาน
 เน ้นการใช ้เครือ
่ งมือได ้หลากหลาย คิดได ้หลากแนวทาง ให ้คนเรียนหยิบจับเครือ
่ งมือมาใช ้ได ้
หลากหลายสอดคล ้องกับสถานการณ์และความเป็ นจริง
 ครอบคลุมสถานการณ์องค์กร สังคม ประเทศ และโลก ทัง้ ในเชิงมหภาค สายโซ่อป
ุ ทาน เทคโนโลยี
และ Disruption factors
่ วชาญพิเศษ
ห ัวข้อการบรรยายเชีย
 การตลาด Social Media Marketing
 การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ผ่าน Digital Technology and Network (Create and Operate
Corporate Digital Hub)
 การเปิ ดปิ ดการขาย, การบริหารงานขาย, การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย, การวิเคราะห์การ
ขาย, ทักษะการขาย
 การบริหารลูกหนี้ และทวงหนี้ (กลยุทธ์ กระบวนการ การดาเนินการ และกฎหมาย)
 การคิดเชิงวิเคราะห์
 การคิดเชิงระบบ
 การคิดเชิงกลยุทธ์
 การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
 การบริหารเชิงกลยุทธ์
 การบริหารการเปลีย
่ นแปลง
 การวิเคราะห์และวางแผนรับมือการเปลีย
่ นแปลงสภาพการแข่งขัน และการเปลีย
่ นแปลงพลิกผัน
 พัฒนาความคิดบวก (แบบใช ้การได ้จริง)
 การบริหารความสุข และปลดพันธนาการความคิด (ทุกข์)
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การศึกษา
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC)
ประว ัติการทางานด้านการบริหาร
2557 ทีป
่ รึกษาการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ และการเพิม
่ ยอดขายโครงการ Thaitrade.com Center กรมส่งเสริม
การค ้าระหว่างประเทศ
2556 ทีป
่ รึกษางานกลยุทธ์ การค ้าและการประกอบการโครงการ Thaitrade.com กรมส่งเสริมการค ้าระหว่าง
ประเทศ
2552 ผู ้จัดการทั่วไปบริษัท สปี ด ี้ แพ็คเกจ เอ็กซ์เพรส จากัด
่ ส์ จากัด
2548-2550 ผู ้จัดการผลิตภัณฑ์อน
ิ เตอร์เน็ต บริษัท แอดวานซ์ ดาต ้าเน็ ตเวอร์คคอมมูนเิ คชัน
2543 ผู ้จัดการโครงการส่วนงานเทคโนโลยีไร ้สายและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทสยามทูยู จากัด (มหาชน)
2542 เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารผลิตภัณฑ์และการขาย บริษัท ฟูจต
ิ ซึ ซิสเต็มบิสซิเนส (ไทยแลนด์) จากัด
2541 เจ ้าหน ้าทีก
่ ารตลาดและการขายผลิตภัณฑ์บริษัท เคเอสซี อินเตอร์เน็ ต จากัด
ประว ัติการทางานด้านวิชาการ
2560 วิทยากร “การสร ้างความคิดบวก สาหรับทีมงานขาย” บริษัท Aira & Aiful จากัด
่ ่ ายบริหารลูกหนี้มอ
2560 วิทยากร เส ้นทางสูฝ
ื อาชีพ บริษัท Grolier International, Inc.
2560 วิทยากร “การบริหารความสุขสาหรับคนทางานและบุคคลทั่วไป”
2560 ทาการค ้าออนไลน์ด ้วย Social Media อย่างไรให ้ได ้ผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูม ิ
่ โซเชียล Social media marketing สานั กงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การ
2559 การตลาดผ่านสือ
มหาชน)
่ งสาหรั บผู ้ประกอบการ มหาวิทยาลัย
2559 SME ก ้าวหน ้ากับนั กบัญชีมอ
ื อาชีพ – การบริหารบัญชีและความเสีย
นอร์ธแบงค็อก
2559 วิทยากร ทางานเป็ นทีมนั น
้ ง่ายนิดเดียว เทศบาลนครนนทบุรี
2559 วิทยากร เตรียมความพร ้อมสู่ AEC บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี จากัด
2559 วิทยากร การตลาดพลิกผันในยุคดิจต
ิ อล และ Social Media บริษัท LG Electronics จากัด
2558 วิทยากร การเตรียมความพร ้อมเพือ
่ รับมือ AEC บริษัท Mitsubishi Heavy Industries จากัด
2558 วิทยากร การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) บริษัท โอลิคส์ (ประเทศไทย) จากัด
2558 วิทยากร 5ส บริษัท สยามนิสทรานส์ จากัด
2558 วิทยากร การจัดการ Social Media เพือ
่ เตรียมรับมือและเพือ
่ ตอบสนองภาวะวิกฤติ
2558 วิทยากรบริหารการเปลีย
่ นแปลงอย่างท ้าทาย บริษัท CAT Telecom จากัด
2558 วิทยากรโครงการพัฒนาผู ้นา สถาบันพัฒนาผู ้นาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2558 วิทยากรการวางแผนและบริหารงบประมาณ - วิธก
ี ารวางแผน, บริหารและควบคุมทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
2558 วิทยากร Visual Control การบริหารและควบคุมการทางานในโรงงานด ้วยการมองเห็น
2558 วิทยากร Horenso บริหารการทางานและพัฒนาคุณภาพงานแบบญีป
่ นด
ุ่
้วยการรายงาน, ติดต่อและปรึกษา
2558 วิทยากรการบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ การเคหะแห่งชาติ
2557 วิทยากรการทาการค ้าผ่านธุรกิจออนไลน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
่ ง ให ้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2557 วิทยากร การบริหารความเสีย
2556 ทีป
่ รึกษาการวางระบบบริหารงานบุคคล กระบวนการปฏิบัตงิ านและการบัญชีการเงิน
2556 วิทยากรการเจรจาต่อรอง กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
2556 วิทยากรการตลาดในยุค AEC บริษัทไปรษณียไ์ ทย จากัด
2555 ทีป
่ รึกษาผู ้ประกอบการ และเจ ้าของกิจการขนาดเล็ก (SME)
2555 ทีป
่ รึกษาการนาไอทีมาใช ้เพิม
่ ผลิตภาพในองค์กร
่ สาร และการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล” สาธารณสุข
2555 วิทยากร “การนาเสนองาน การสือ
จังหวัดลพบุรี
2555 วิทยากร “การบริหารแบบบูรณาการ และการพัฒนาตามแนวทาง PMQA” ของภาคราชการ
2555 วิทยากร การทางานเป็ นทีม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2555 วิทยากร “Systems Thinking การแก ้ปั ญหาและการตัดสินใจด ้วยการคิดเชิงระบบ” กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2554 วิทยากร “Kaizen” (Workshop and Concise Training)
2554 วิทยากร “การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ”
2554 วิทยากร “การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ”์ สานั กงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร
2554 วิทยากร “การตลาดสุดขัว้ Extreme Marketing”
2554 วิทยากร “การพัฒนาทักษะการขาย, การบริหารทีมขาย, การบริหารงานขายและการตลาดเพือ
่ นักขาย”
2553 วิทยากร การพัฒนา AQ และ EQ เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพของพนั กงาน
2553 วิทยากร “การพัฒนาจิตใต ้สานึกและพลังบวกในตัวเอง”
2552 วิทยากร “การพัฒนาตนเองเพือ
่ การทางานทีด
่ แ
ี ละมีความสุข ”
2544 ทีป
่ รึกษาและวิทยากรด ้านการเพิม
่ ผลผลิตด ้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ พีไอ คลับ (PI club)
2540 ถึง 2558– คอลัมนิสต์, นั กเขียน, นั กแปลและทีป
่ รึกษานิตยสารในเครือ เออาร์พับลิชชิง จากัด

Motivational Training Institute
Motiva Ltd. / Tel.02-882-7519 , 02-882-7598 Fax 02-881-3532
57 Soi Rimklongchakpra, Bangkunnon, Bangkoknoi , BKK. 10700

อาจารย์ กมลภ ัทร บุญคา้
ั
ห ัวข้อการอบรม โค้ช และให้คาปรึกษาทงหมดโดยส
ั้
งเขป
การบริหาร พ ัฒนาสมรรถนะการทางานและพ ัฒนาคุณภาพองค์กร
 การแก ้ไขความขัดแย ้งและพัฒนาการทางานเป็ นทีม
 ทักษะหัวหน ้างาน การมอบหมายและติดตามงาน
 การทางานเป็ นทีมนั น
้ ง่ายนิดเดียว
 KAIZEN การพัฒนาไม่หยุดยัง้ เพิม
่ พลังธุรกิจ
 Horenso บริหารการทางานและพัฒนาคุณภาพงานแบบญีป
่ ุ่ นด ้วยการรายงาน, ติดต่อและปรึกษา
 5 ส. กับการเพิม
่ ผลผลิต
 Visual Control สัมมนาเชิงปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ การควบคุมด ้วยการมองเห็นในโรงงาน
 เทคนิคการลดต ้นทุนและความสูญเปล่าในการทางาน
่ ง
 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสีย
่ ง
 Risk Management Strategy กลยุทธ์การบริหารความเสีย
 Professional Presentation Technique การนาเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
 Effective and Efficient Meeting การประชุมทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 การทางานแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
 การบริหารลูกหนี้เชิงกลยุทธ์และเทคนิคการทวงหนี้
 Systems thinking การแก ้ปั ญหา และการตัดสินใจด ้วยการคิดเชิงระบบ
 การคิดและบริหารเชิงกลยุทธ์
 การบริหารแบบบูรณาการ
 การวางแผนและบริหารงบประมาณ
 AEC และการเปลีย
่ นแปลงด ้านแรงงานในไทย
่ ค
 การเตรียมความพร ้อมองค์กรและบุคลากรสูย
ุ AEC
การสร้างแรงจูงใจและการคิดบวก
 Subconscious mind and Positive thinking พัฒนาตนเองด ้วยจิตใต ้สานึกและคิดบวก
 พัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรด ้วย AQ และ EQ
 HPO Power to work พลังองค์กรสมรรถนะสูง
 Leadership and Positive Thinking ความเป็ นผู ้นาและการคิดบวก
 การรับมือกับปั ญหาเรือ
่ งคน (ทาอย่างไรกับคนทีค
่ ณ
ุ เหลือทน)
การตลาดและการขาย
 สร ้างทัศนคติ เรียนรู ้ชีวต
ิ พัฒนาทักษะนั กขายใหม่สค
ู่ วามสาเร็จ
 Refreshing Salesforce ปลุกชีวต
ิ นั กขาย ทบทวนแนวทาง ปรับกลยุทธ์สเู่ ป้ าการขายทีด
่ ก
ี ว่าเดิม
 ขายอย่างมีแผนด ้วยการขายเชิงวิเคราะห์
 การตลาดเชิงกิจกรรม Event marketing
 CRM กลยุทธ์ ระบบ การบริหารและการปฏิบัตก
ิ าร
 “Extreme Marketing การตลาดสุดขัว้ ” (การตลาดทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลทีส
่ ด
ุ )
่ ยุคใหม่ (Web, e-mail, Mobile, etc.)
 New Media Marketing การตลาดสือ
่ โซเชียล
 Social Media Marketing การตลาดสือ
 บริหารทีมขายอย่างผู ้บริหารมืออาชีพ
 ขายเชิงวิเคราะห์ –การขายด ้วยข ้อมูลและการวางแผน
่ ด
 พัฒนาทักษะการขาย-เส ้นทางสูส
ุ ยอดนั กขาย
่ ุรกิจ
 B2B Marketing การตลาดธุรกิจสูธ
่ สารแบรนด์
 Branding Strategy กลยุทธ์แบรนด์และการสือ
 Negotiation Workshop อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการต่อรอง
 เทคนิคปิ ดการขายให ้ได ้ผล
 เปิ ดและปิ ดการขายด ้วยจิตวิทยา
etc.
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บริษัท Mitsubishi Heavy Industries จากัด
บริษัท LG Electronics ประเทศไทย จากัด
บริษัท CAT Telecom จากัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริษัท MK Restaurant จากัด
บริษัท AEON ธนสินทรัพย์ จากัด
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จากัด
บริษัท Uni-Lever จากัด
บริษัท Honda Automobile จากัด
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จากัด
บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จากัด
บริษัท IRPC จากัด
บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้ นท์ จากัด
บริษัท แปซิฟิคห้ องเย็น จากัด
บริษัท ไทยโพลีคาร์ บอเนต จากัด
บริษัท แซนด์แอนด์ซอยล์ จากัด
บริษัท Abpon จากัด
บริษัท 4Life จากัด
บริษัท Gencon จากัด
บริษัท Aditya Birla จากัด
บริษัท Alpla จากัด
บริษัท Apex Circuit จากัด
บริษัท HV Filla จากัด
บริษัท Asia Infrastructure Management
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์ จากัด
บริษัท ไทยง้ วน จากัด
บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จากัด
บริษัท Wilson Art จากัด
บริษัท บางกอก เทอร์ มินอล จากัด
บริษัท ขนส่งน ้ามันทางท่อ จากัด
































บริษัท ห้ างกระจกตังน ้า จากัด
บริษัท Aira & Aiful จากัด
บริษัท Grolier International, Inc.
บริษัท Hafele ประเทศไทย จากัด
สถาบันพัฒนาผู้นาคนตาบอด
การเคหะแห่งชาติ
มูลนิธิ PSI ประเทศไทย
หอการค้ าจังหวัดอุบลราชธานี
สมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน
สานักงานเลขาธิ การสภาผู้แทนราษฎร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
กรมบัญชีกลาง
กรมทรัพยากร
กรมการค้ าภายใน
กรมโรงงาน
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
สานักงานสาธารณสุข ลพบุรี
สานักงานสาธารณสุข เขต 4 สมุทรสาคร
เทศบาลนครนนทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง ราชบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการเกษตรลพบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ ธแบงค็อก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ฯลฯ

