
แนวความคิดและประวัติวิทยากร  อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

ความมุ่งมั่นในการฝึกอบรม  มุ่งฝกึอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน ด้วยเนื้อหาและวิธีการที่แตกต่าง เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการท างานได้จริง 

•เพิ่มศักยภาพด้านใด?
•ด้านที่ไม่มีการสอนในสถาบันศกึษาแต่เป็นส่ิงทีจ่ าเป็นต่อการท างาน และเป็นด้านที่วิทยากรมปีระสบการณ์ตรงด้วยตนเอง อาทิเช่น ด้านการคิดสร้างสรรค์ ความ
เป็นผู้น าและหัวหน้างาน การตลาด การขาย การบริการ การพฒันาการท างานเชงิจิตวิยา 

•มีเนื้อหาแตกต่างอย่างไร?
•คัดสรรจากเนื้อหาใหมท่ีเ่ป็นปจัจบุัน... ไม่ใช่เนื้อหาที่อยูใ่นต าราเรยีนที่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมรู้อยู่แล้ว
•ค้นคว้าจากเนื้อหาจากทั่วโลก…ทั้งจากสหรัฐอเมริกา องักฤษและญีปุ่่น
•ครอบคลุมเนื้อหาเชงิจิตวิทยา...ซ่ึงส่งผลต่อการท างานเพ่ิมเติมร่วมกับความเข้าใจในเหตุผล

•มีวิธีการแตกต่างอย่างไร?
•ประยุกต์น าศาสตร์สมยัใหมท่ี่เกีย่วกับการเรยีนรู้ของผูใ้หญ่ (Adult Learning) มาผสมผสานร่วมกัน อาทิเช่น

•Learner-Centered เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง
•Active Learning เพื่อแทนการบรรยายและเล็คเชอร์
•Experiential Learning ไม่ใช่การน าประสบการณ์ของวิทยากรมาเล่าให้ฟงั แต่น าประสบการณ์ของผู้รบัการฝึกอบรมเองออกมา แล้วจึงต่อยอด
ประสบการณ์นั้นด้วยองค์ความรู้ใหม ่
•Brain-Based Learning ปรบัการถา่ยทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกบัการท างานของสมอง
•Neuro-Linguistic Programming (NLP) ปรบัความรู้สึกและทัศนคตผิ่านกิจกรรมเพื่อให้เกิดสภาพ “ความคิดก็ไป...และใจก็มา”

•ให้ส่งผลต่อการน าไปท างานได้จริงได้อย่างไร?
•ด้วยกิจกรรมเตือนความจ าหลังการฝึกอบรม อาทเิช่น กิจกรรม “The New Behavior Generator” และ “Self-written Letter”
•จัดท าไดอารี่ให้ผูร้บัการฝึกอบรมน าส่ิงที่เรียนรู้ไปใช้จรงิในช่วงระยะเวลา 21 วันหลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ คุณศรัณย์ ได้รับแรงบันดาลใจในการฝึกอบรมจากการศึกษาค้นคว้างานของปรมาจารย์หลายท่าน อาทิเชน่ Kenneth Blanchard Ph.D; Dr.Edwards de Bono;  Spencer Johnson; Harold D. Stolovitch; John 
Bladler Ph.D. & Richard Grinder Ph.D.; Peter M. Senge; Stephen R. Covey และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายสิบท่านที่บรรยายในงาน  ASTD 2004 International Conference& Exposition  จงึขอขอบคณุไว้ ณ.โอกาสนี้ 
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•บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
•การศึกษาพิเศษ   ร่วมฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น 

•ผ่านหลักสูตรเพื่อเป็นวิทยากรลิขสิทธิอย่างเป็นทางการ (Certified Instructor) ของ Dr. Edwards de Bono  
ในหลักสูตรการคิดขั้นสูงส าหรับผู้บริหาร “The Power of Perception”  
•การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (Human Performance Improvement: HPI) 
 จากสมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Training and Development: ASTD)  
•Leadership and Team Development for Managerial Success โดย American  Management  Association : AMA 
•การปลดปล่อยศักยภาพภายในบุคคล (Unleash the Power within) บรรยายโดย Anthony  Robbins ณ. ประเทศสิงคโปร์  
• เข้าร่วมสัมมนางาน  ASTD 2004 International Conference & Exposition, จัดโดย สมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา 
(American Society of Training & Development: ASTD) ณ.กรุงวอชิงตันดีซี 
•ร่วมรับฟังการบรรยายจาก Dr. Edward de Bono เร่ือง ความคิดสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ 
•ร่วมสัมมนาในงาน 2006 International Creative Problem Solving Institute ณ. มลรัฐอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 

สมาชิกภาพ  
•สมาชิกสามัญสมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Training & Development, ASTD) 
•สมาชิกสามัญศูนย์การศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Education Foundation: CEF)     

http://www.astd.org/ASTD/conferences/ice/ice04_home


•วิทยากรรับเชิญให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆ ได้แก ่
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การท างานในอดีต 
•ผู้อ านวยการฝา่ย บ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ยูบีซ)ี

•Vice President  บ.ยูนิเวอร์แซล เทเลวิชั่น จ ากดั (ยูทีวี)
•กรรมการผู้จัดการ บ. สยามมาร์เก็ตติ้งโซลูช่ัน จ ากัด

•Vice President บ. สยามทีวี แอนด ์คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด
•ผู้จัดการทั่วไป บ.มีเดียพลัส จ ากดั

•ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้จัดการฝ่ายขาย บ.ฟูจิโฟโต้ฟิลม ์(ประเทศไทย) จ ากัด
•ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บ.เนสท์เล ่โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

•ผู้บริหารงานวิจัย บ.โอกิลวี่แอนด์เมเธอร ์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง(ประเทศไทย) จ ากัด



บทความในสื่อต่างๆทางธุรกิจ 



เขียนบทความเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
ลงใน นสพ. The Nation ในคอลัมภ์“Creatively Yours” 





รศ. ดร. เสรี วงษ์มณฑา มีความเห็นต่อ อ.ศรัณย์ ว่า... 



หลักสูตรการฝึกอบรมโดย อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์  

ที่ได้รับความนิยมสูงสุด!!! 
หลักสูตรด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ 
• ความคิดสร้างสรรค์/การคิดนอกกรอบ (Creative Thinking / Think out of the box) 

–  indoor 
– outdoor : Creative Walk Rally 

• การบริหารเชิงสร้างสรรค์ (Creative Management) 
• หลักสูตร การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ (Creativity in 

strategic planning) 
• การเป็นผู้น าเชิงนวัตกรรม (Creative Leadership) 
• การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem-Solving & 

Decision making) 
• การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) 
• การบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ (Creative HRM/HRD) 



หลักสูตรที่อ านวยการฝึกอบรมโดย อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ 
ด้านการขาย และการตลาด 
• การสร้างพลังและแรงบันดาลใจของนกัขาย 
• การขายเชิงจิตวิทยายุคใหม่ (Psychological 

Modern Selling Skill) 
• การขายส าหรับช่างเทคนิคหรือผู้ให้บริการ 

(Selling skill for  
 technicians and service providers) 
• การวางแผนการตลาด (Marketing Plan) 
• ทักษะของนักการตลาด (Marketer Skills) 
 
ด้านการบริหาร และจัดการ 
• ผู้น าและหัวหน้างานเชิงจิตวิทยา (Psychological 

Leadership and Supervisory Skill) 
• การเจรจาต่อรอง (Negotiation Skill) 
• การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหัวหน้า ลูกน้อง 

เพ่ือนร่วมงาน และลูกค้า (Building great 
relationship with superior, subordinates, 
colleagues, and customers) 

• การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ (Situational 
Communication)  

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management) 

 

ด้านการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
• การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการท างานเชิงรุก (Efficiency and 

Proactivity at Work) 
• การฝึกวิทยากร (Train the Trainer) 
• ทักษะการพรีเซ็นต์ (Presentation Skill) 
• ศิลปะการท างานกับหัวหน้า (Art of Working with the Boss) 
• สัมพันธภาพในการท างานเป็นทีม ( Relationship for teamwork) 
• นิสยั 7 ประการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ (7 Habits for Higher 

Effectiveness)  
• ความฉลาดในการฟันฝ่าอปุสรรคในการท างาน (Adversity Quotient 

(A.Q.) at Work) 
• การบริหารความคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาการท างาน (Positive thinking 

that improves working performance) 
• สร้างสุขและความส าเร็จดว้ยการพัฒนาทักษะทั้ง 8 ด้าน* 
 (8 life skills for success) 
• การบริหารเวลา (Time Management) 
 
ด้านการบริการ 
• การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction  
 Survey)  
• การบริการด้วยหัวใจ (Service at Heart) 



หลักสูตรการฝึกอบรมโดย อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ 

หลักสูตรสดใหม ่

1. หลักสูตรการคิดนอกกรอบเพื่อหากิจกรรมใหม่ๆในการวางแผน ปี๒๕๕๕ (Out-of-Box 
Thinking for Creative Action Plan 2012)  

2. หลักสูตรเทคนิคการพรีเซ็นต์แผนประจ าปี และการเจรจาต่อรองงบประมาณในปี 
๒๕๕๕ (Presentation and negotiation skills for budget 2012)  

3. หลักสูตรการให้อ านาจพนักงาน (Empower people at work) 

4. หลักสูตรการสร้างโอกาสให้ตนเองและจูงใจตนเองหลังวิกฤติอุทกภัย (Opportunistic & 
Motivational for flood relief) 

5. หลักสูตรการแก้ไขความขัดแย้งทางอารมณ์อย่างสรา้งสรรค์เชิงจิตวิทยา (Psychological 
& Creative Emotional Resolvement) 

6. โครงการวิจัยและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ไอเดียใหม่จากลูกค้าและจากพนักงาน 
(Creative Focused Group; Research & Workshop) 

7. หลักสูตรการฝึกอบรมแบบ A.L. ( Accelerated Learning) 

8. หลักสูตร คลิ๊ก “LIKE” ให้ตนอง (Empower yourself) 

9. หลักสูตรทักษะการคิดขั้นสูงส าหรับผู้บริหาร (The Power of Perception ) ลิขสิทธ์ิจาก 
Dr. Edwards de Bono 



หลักสูตรการฝึกอบรมโดย อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ 

• ปลดปล่อยจดุแข็งของตน สูผ่ลของงาน (Release your strengths to 
performance) 

• หลักสูตรความคดิสร้างสรรค์ชั้นสูง (Advanced Creative Thinking) 

• หลักสูตรการบริหารลูกน้องเจนเนอร์เรชั่น Y&M (Leadership skills for 
Y&M Generation)  

• หลักสูตรภาวะผู้น าตามธรรมชาติ (Leadership by Nature)  

• หลักสูตรภาวะผู้ตาม (Followship: how to improve working with your boss) 




