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PROFILE

อาจารย จ�ตตินันท นันทไพบูลย

ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
- การจัดการมหาบัณฑิต ว�ทยาลัยการจัดการ มหาว�ทยาลัยมหิดล
(หลักสูตรนานาชาติ) ว�ชาเอกผูประกอบการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะมนุษยศาสตร ภาคว�ชาศิลปาชีพ ว�ชาเอกการโรงแรม

ตำแหนงปจจ�บัน
ว�ทยากร บร�ษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ�ง จำกัด
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ประสบการณทำงาน
ว�ทยากร สถาบัน องคกร รัฐ และ เอกชน
อาจารยพ�เศษ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
และมหาว�ทยาลัยกรุงเทพ
ว�ทยากรบรรยายธรรมะ จัดคายธรรมะ
ผูชวยผูจัดการฝายบุคคล ฝายสรรหาวาจาง เคร�อโรงแรมอิมพ�เร�ยล
รักษาการผูจัดการแผนกฝกอบรม โรงแรมพลาซาแอทธินี กรุงเทพ

ผลงานเข�ยน
แตงหนังสือเร�่อง การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมทองเที่ยว สำนักพ�มพมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
แตงหนังสือเร�่อง จ�ตว�ทยาการบร�การ **หนังสือขายนาน*** สำนักพ�มพซีเอ็ดยูเคชั่น
แตงหนังสือเร�่อง ศิลปะการใหบร�การ สำนักพ�มพซีเอ็ดยูเคชั่น
แตงหนังสือเร�่อง การโรงแรมเบื้องตน สำนักพ�มพซีเอ็ดยูเคชั่น
แตงหนังสือเลม เร�่อง ปดเทอม เปดธรรม อรหันตซัมเมอร สำนักพ�มพอมร�นทธรรมะ
แตงหนังสือเลม เร�่อง บร�การดวยใจ บุญก็ได งานก็สำเร็จ - Service mind สไตลพ�ทธ สำนักพ�มพอมร�นทรธรรมะ
แตงหนังสือเลม ฉันเปนธรรมนิสตา **หนังสือขายดี*** สำนักพ�มพเลิรนนิ�งฮับ
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ผลงานเข�ยน
ว�ทยากรคายธรรมะเยาวชน ยุวพ�ทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
ว�ทยากรคายธรรมะสำหรับเยาวชน “จ�ตสดใส วัยบร�สุทธิ์ ดวยพ�ทธปญญา”
ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนคร�นทร (เขาดินหนองแสง)
ว�ทยากรคายธรรมะสำหรับเยาวชน “ใบไมแรกผลิ”
ว�ทยากรคายธรรมะสำหรับเยาวชน "ปลูกเมล็ดพันธุแหงสติ" อำนวยการโดย พระอาจารยประสงค ปร�ปุณโณ
ว�ทยากรคายธรรมะสำหรับเยาวชน
หอจดหมายเหตุพ�ทธทาส อินทปญโญ
ว�ทยากรคายธรรมะสำหรับเยาวชน วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ว�ทยากรใหการอบรมโครงการ "เร�อนจำ เร�อนธรรม" ทัณฑสถานหญิงธนบุร�

ผลงานจ�ตอาสา
ว�ทยากรคายธรรมะเยาวชน ยุวพ�ทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
ว�ทยากรคายธรรมะสำหรับเยาวชน “จ�ตสดใส วัยบร�สุทธิ์ ดวยพ�ทธปญญา”
ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนคร�นทร (เขาดินหนองแสง)
ว�ทยากรคายธรรมะสำหรับเยาวชน “ใบไมแรกผลิ”
ว�ทยากรคายธรรมะสำหรับเยาวชน "ปลูกเมล็ดพันธุแหงสติ" อำนวยการโดยพระอาจารยประสงค ปร�ปุณโณ
ว�ทยากรคายธรรมะสำหรับเยาวชน หอจดหมายเหตุพ�ทธทาส อินทปญโญ
ว�ทยากรคายธรรมะสำหรับเยาวชน วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ว�ทยากรใหการอบรมโครงการ "เร�อนจำ เร�อนธรรม" ทัณฑสถานหญิงธนบุร�
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ตัวอยางองคกรและหนวยงานที่ใหบร�การ
บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด
(สำนักงานใหญ)
บร�ษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT
บร�ษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท บี.เอ็น. บราเทอร จำกัด (สีเบเยอร)
บร�ษัท ไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอร�ง จำกัด
(มหาชน)
บร�ษัท สามมิตรโอโตพารท จำกัด
บร�ษัท ทีซี ฟารมาซูติคอล จำกัด(เคร�่องดื่มกระทิงแดง)
บร�ษัท ธนากรผลิตภัณฑน้ำมันพ�ช จำกัด (น้ำมันพ�ชกุก)
บร�ษัท เง�นติดลอ จำกัด
เคร�อขายผูบร�หารระดับกลาง จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บร�ษัท ลีโอ โกลบอล โลจ�สติกส จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท จ�เทค จำกัด
กลุมบร�ษัท อีซูซุ ตังปก
บร�ษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จำกัด
บร�ษัท ศร�เทพไทยมารเก็ตติ�ง จำกัด

บร�ษัท เอสซีจ� เคมิคอลส จำกัด (สำนักงานใหญ)
บร�ษัท เบสตอินโดไชนา จำกัด
เคร�อโรงแรมเซ็นเตอรพอยท
บร�ษัท สยามควอลิตี้สตารช จำกัด
สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ศูนยปองกันการทุจร�ต กระทรวงคมนาคม
การทางพ�เศษแหงประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการพ�เศษ
เพ�่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร� (สำนักงาน กปร.)
สำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตร�
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