หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรนันทนาการและกลุม่ สัมพันธ์”
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
……………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล
“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง ความรักผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นกิจกรรม
สาคัญ ที่ทาให้เกิด การหล่อหลอมมีความเป็นนาหนึ่งใจเดียวกัน แต่การนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่าย วิทยากรที่
นากิจกรรมจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีค วามรู้ มีความสามารถ มีความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากร เกี่ยวกับกิจกรรม
รวมถึงเกมที่ น ามาใช้ ต้อ งชั ดเจนให้ ได้ต ามวั ตถุป ระสงค์ ถูกต้ อง ตามกาลเทศะดัง นั้น การเป็ นวิท ยากรนากิจกรรม
นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้าง ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี เพื่อลดความขัดแย้ง ลด ความหวาดระแวงที่
เกิดขึ้นในองค์กรนั้น วิทยากรผู้นากิจกรรม ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจ มีประสบการณเป็นอย่างยิ่ง ต้องรู้
เทคนิควิธีการเล่นกับ อารมณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนาน มีส่วนร่วมต้องรู้จักวิธีการใช้
เกม กิจกรรม ให้เ หมาะสมกับเพศและวัย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง ความชัดเจนในการสื่อสารว่าต้องทาอย่างไร?
มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?
บุ ค ลิ ก ภาพของวิท ยากรที่ น ากิ จ กรรมก็ เ ป็ น ปั จจั ย ส าคั ญ อี ก ประการ หนึ่ ง ที่ แตกต่ า งจากวิ ทยากรโดยทั่ ว ไป
บุคลิกภาพของวิทยากรนา กิจกรรมนันทนาการนั้นต้องดูส นุกสนาน ร่าเริง อารมณ์ดี ไม่กลัว กล้าแสดงออกด้วยความ
เชื่อมั่นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นวิทยากรนันทนาการ และกลุ่มสัมพันธ์ ” เป็นหลักสูตรที่ทาให้ผู้เข้ารับ
การอบรม มีความรู้ มี ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ร วมถึงมี เทคนิค การฝึ ก ปฏิบัติในการเป็ น “วิทยากรนากิจกรรม
นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์” ซึ่งสามารถนา ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถเป็ น วิ ท ยากรผู้ น ากิ จ กรรมนั น ทนาการ และกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกใช้กิจกรรมนันทนาการ และกลุ่มสัมพันธ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
ของการจัดกิจกรรม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้นากิจกรรมนันทนาการ และกลุ่มสัมพันธ์
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการสร้างบรรยากาศของการฝึกอบรมให้เกิดความอบอุ่นเป็น
กันเอง มีเจตคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และองค์กร
5. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม Team Building และ Walk rally โดยสามารถนาไปปรับประยุกต์ให้
เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้เป็นอย่างดี

จัดโดยสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-392-4 มือถือ 091-0471908 Website: http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสาคัญของ การเป็นวิทยากรนากิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็น วิทยากรนากิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์
มีหลักมีเทคนิควิธีการในการนากิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ
มีพลังเสียงพิเศษที่เหมาะสมสาหรับการนากิจกรรม ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานตื่นเต้น
มีบุคลิกภาพของวิทยากรผู้นากิจกรรมนันทนาการกลุ่ม สัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมในการนากิจกรรม
ทาให้รู้และเข้าใจในคุณสมบัติของวิทยากรผู้นากิจกรรม นันทนาการกลุ่ม สัมพันธ์
มีความรู้ความเข้าใจใน กิจกรรม เกมต่างๆ
รู้เทคนิคการวางแผน การเตรียมกิจกรรม เกม ต่างๆ
ได้ฝึกปฏิบัติในการนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ทาให้กล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกสามารถ
นากิจกรรมต่างๆได้
10. มีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตลอดการอบรมและหลังการอบรมตลอดไป

หลักสูตรการฝึกอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรมละลายพฤติกรรม และสร้างความรู้จัก คุ้นเคย
เทคนิคการนาเกม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และเพลงประกอบจังหวะท่าทาง
เทคนิคการนาเสนอสาหรับการเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ
เทคนิคการสร้างบรรยากาศของการจัดฝึกอบรมกลุ่มสัมพันธ์
เทคนิคการเข้ากลุ่มสมาชิกของการฝึกอบรม
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นากิจกรรมสัมพันธ์ และนันทนาการ
(ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล คนละ 15 นาที)

1.5 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
1.5 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับ
1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงาน HR/งานฝึกอบรม
2. ผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร
3. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่อาชีพวิทยากรนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์
รับจานวนจากัด 30 ท่าน

วัน/เวลา สถานที่ในการอบรม
ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

วิทยากร
1. ดร.จักรเกียรติ เมธานัย
2. นายณฐนนท นนทิสิทธ และทีมงานกิจกรรมสันทนาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จัดโดยสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
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รูปแบบการฝึกอบรม
1.
2.
3.
4.

บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point
สาธิตกิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมฮาเฮ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม
Workshop การนากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เปิดโอกาสซักถาม พร้อมแนะนาให้คาปรึกษาเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรคนละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
- อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่ม,วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
- อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่
961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสาเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th
สาหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นาไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 90110
มือถือ 091-0471908 โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4
เว็บไซต์ : http://iipod.hu.ac.th// หรือ Email: iipod@hu.ac.th
……………………………………………………………………………………………………………………..
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ประวัติวิทยากร
ดร.จักรเกียรติ์ เมธานัย ( Dr. Chakkiat Methanai).

ประวัติการการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ผู้นาทางสังคม การเมืองและธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) DBA มหาวิทยาลัยราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา

ตาแหน่งปัจจุบัน
รองผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจาสาชาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทางาน
2540
2542
2545-2546
2547
2548
2552
2554
2555 – 2557

พนักงานส่งออก บริษัทเซาร์ทแลนด์รับเบอร์ จากัด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท PR Booking จากัด
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รองหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจาสาขาวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2558 – 2560
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม สานักพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกแและแฟรนส์ไชส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2561 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ ร้านกาแฟ Tigerpig @hatyai
2562 - ปัจจุบัน รองผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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ประสบการณ์ด้านการสอน/ฝึกอบรม
ประสบการด้านการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การจัดการเชิงกลยุทธ์
นวัตกรรมทางการจัดการและการเปลี่ยนแปลง
องค์การและการจัดการ
ภาวะผู้นา
การเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
พฤติกรรมองค์ก่าร

ประสบการด้านการฝึกอบรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สอบผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้ผลการทดสอบระดับยอดเยี่ยม
2. อบรมเชิงปฎิบัติการสาหรับผู้บริหาร TQA มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3. อบรมหลักสูตร การสร้างนวัตกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ
4. สัมนา เรื่อง “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการจัดการองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
6. อบรมเทคนิตการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning :PBL มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
7. อบรบเชิงปฎิบัตการ การพัฒนานวัตกรรมจากการทางาน เพื่อสร้างสรรค์ผลการทางานอย่างมืออาชีพ ณ สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8. อบรมเชิงปฎิบัตการพัฒนาทักษะวิชาชีพการสอน การจัดการเรียนรู้ และผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
9. ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง พลังอาจารย์ที่ปรึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. สัมนาเชิงปฎิบัติการ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสอน การจัดการเรียนรู้ และผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา
11. Coach the Coaches Program for MICE Industry , 2015 and 2017

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

วิทยากร การเขียนแผนธุรกิจ และการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวโครงการนวัตวิถี อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
Coaching & Training หลักสูตร “Teamwork Relationships” จัดโดย บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จากัด
Coaching & Training หลักสูตร “พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 1 จัดโดย บริษัท ปาล์มพาราเทค จากัด
Coaching & Training หลักสูตร “พัฒนาทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 1 จัดโดย กลุ่มเติมสุขวาไรตี้ ที่นี่พัทลุง
(Entertainment complex)
5. วิทยากร โครงการอบรมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในระดับพื้นที่ “โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่ 1”
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6. วิทยากร ด้านกิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีม บริษัท ตรังปาล์ม พาราเท็ค จากัด จังหวัดตรัง
7. วิทยากร ด้านกิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีม ร้าน เติมสุขวาไรตี้ จังหวัดพัทลุง
8. วิทยากร ด้านกิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีม โรงแรมหรรษาเจบี จังหวัดสงขลา
9. วิทยากรด้านกิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีม ห้างโอเดียน จังหวัดสงขลา
10. วิทยากรของกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมภาค 11
11. อาจารย์พิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. วิทยากร Mind mapping สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์
13. กรรมการและอาจารย์ร่างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14. กรรมการวิพากย์หลักสูตรสาขาวิชา การจัดการเครือข่ายร้านอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
15. อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการสุดยอด SME จังหวัดยะลา
16. อาจารย์ที่ปรึกษา และวิทยากร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
17. อาจารย์ที่ปรึกษา และวิทยากร อบรมกลุ่ม OTOP สานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา
18. วิทยากร พิเศษ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ เชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ประกอบ การเลี้ยงแพะ
19. มูลนิธิ สุขแก้ว แก้วแดง ของ ดร.รุ่ง แก้วแดง จังหวัดยะลา

ประสบการณ์ด้านธุรกิจ
เจ้าของกิจการ ร้านกาแฟ Tigerpig @hatyai

ประสบการณ์ในโครงการ NEC
วิทยากร กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ NEC กลุ่มภาคใต้

ผลงานเด่นทางวิชาการ
1. อาจารย์ที่ปรึกษา และประธานฝ่ายอบรมนักศึกษาด้านการเขียนแผนธุรกิจโครงการประกวดแข่งขัน ‘The HSBC
Young Enterperneur Award 2006-2007’ ได้รับรางวัลชมเชย
2. กรรมการที่ปรึกษา โครงการเขียนแผนธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ปีการศึกษา 2548
ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต
3. อาจารย์ที่ปรึกษา นานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ชุมชน ของธนาคารไทยพาณิชย์
ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
5. อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
6. โครงการพัฒนาศัยภาพนักศึกษาด้านการจัดองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7. รองประธานโครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8. ศึกษาพฤติกรรมด้านภาวะผู้นาของนักศึกษาระดับปริญญาในจังหวัดสงขลา งานวิจัยร่วม
9. "การตลาดต้นแบบการท่องเที่ยวฟื้นประวัติศาสตร์ ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงในเขตจังหวัดสงขลา ทุนอุดหนุน
โครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ประจาปี 2552 ภายใต้โครงการ 2V Research
Program ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งานวิจัยร่วม
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10. นาเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง
a. "Model ad Factor Affecting A griculutre Goods Tansportation: A Case Study of A griculturist
Group at Ampawa Districtin Samusongkarm Province" The International Sysmposium on
Production and Supply Chain Management 2012, Luang Probang, Lao PDR.
b. “Decision to Install Gas Cylinder in Automobile Vehicle” International Society for business
Innovation and Technology Management 14th (ISBITM Conference) 15th -18th May, 2014 ,
Phuket, Thailand.
c. “Retro Market and Nostalgia Tourism in Thailand” International Society for business
Innovation and Technology Management 19th (ISBITM Conference) 12th -14th 2016.
Bangkok. Thailand.
d. “Travel Motivation to Retro Markets in Thailand” ” International Society for business
Innovation and Technology Management 22nd (ISBITM Conference) Aug 31st –Sep 2nd
,2017. Bangkok. Thailand. “Retro Market and Nostalgia Tourism in Thailand in the Central
of Thailand” A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business: Sus-LaB,
Rajamangala University of Technology Rattanakosin in cooperation with University of
Gavle Sweden. 30th Novemer – 2nd December 2016

ผลงานเด่นด้านสังคม
อบรมกลุ่ม OTOP สานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา
………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติวิทยากร
นายณฐนนท์ นนทิสิทธิ์
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม และนันทนาการ

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประวัติการทางาน
ปัจจุบัน
- เจ้าหน้าทีบ่ ริหารโครงการและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ สถาบันนวัตกรรม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม และนันทนาการ ให้กับโรงเรียน สถาบันการศึกษา
สถานประกอบการ ต่างๆ มากมาย

ประวัติการเป็นวิทยากร
- วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาครูประจาการสู่คุณภาพของนักเรียน หลักสูตร
“ครูกับการทางานเป็นทีม” ให้กับคุณครูสพฐ. รุ่นที่ 1-7
- วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร “พัฒนาทีมงานเสริมสร้างความสัมพันธ์” สานักงานพัฒนาชุมชน
ปัตตานี ,สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ,บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จากัด
,บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคซ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
- วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน Team Building” บริษัท ไทยลักซ์
เอนเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
- วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์” บริษัท
โชติวัฒน์อุตสาหกรรม จากัด
- วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม และนันทนาการ ให้กับโรงเรียน สถาบันการศึกษา
ต่างๆ มากมาย
- วิทยากรหลักสูตร “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษา(STEM)” โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย,โรงเรียนเทศบาลต่างๆ มากมาย
- ฯลฯ
………………………………………………………………………………………………………..

